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Savamoksliai 
ir aukštamoksliai

Lietuvos premjeras Adolfas 
Šleževičius viename pranešime 
Amerikos lietuviams (1995 m. 
Lemont, Illinois) pažymėjo, kad 
dažnai kritika, liečianti Lietuvos 
padėti, ateina iš savamokslių. Ne 
vienas klausytojas tai suprato, 
jog, pagal premjerą, tarp patarėjų 
lietuviams yra nemažai sava
mokslių, kai tuo tarpu jų reikia 
su aukščiausiu akademiniu arba 
valstybinio masto pasiruošimu. 
Kitaip tariant, reikia „aukšta
mokslių”, kurie teoretiškai 
galėtų tinkamai patarti. Many
tume, kad ne tik dabartinis vals
tybės premjeras, bet ir dauguma 
Lietuvos politikų laikosi tos nuo
monės.

Dėl šito pareiškimo norisi pada
ryti keletą pastabų, nes kyla įvai
rūs klausimai: ar visi aukš- 
tamokslių patarimai vienodai 
verti; ar iš viso mūsų valdžios pri
ima gerų žinovų patarimus? O 
pagaliau atrodytų, kad gal 
šiandien Lietuvoje reikia ne tiek 
teorinių, kiek praktiškų pata
rimų iš rimtų savamokslių.

Teoretikų patarimai ir analizė 
yra būtini krašto reikalams tvar
kyti, bet jų pervertinimas yra ne
lemtas paprotys, kilęs iš soviet
mečio. Tada pramonės ir apskri
tai krašto ūkio vadyba turėjo va
dovautis tik teorija, nes toks buvo 
duodamas tonas iš Maskvos. 
Praktiškieji lietuviai darė savo, 
kad reikalai pas mus judėtų, o dėl 
teorijos ir „petilietkų” buvo 
sunaudota litrais rašalo.

Iš tų laikų tačiau turime keletą 
stiprių ir išmintingų teoretikų, — 
kurie nuo pačių pirmųjų savi
valdos dienų ir atstačius nepri
klausomybę greit suprato rinkos 
tvarkos esmę ir komandinės sis
temos trūkumus. Iš pradžių bent 
spaudoje pasirodė daug įžvalgių 
pasisakymų ir rimtų įvairias 
klausimais diskusijų. Kažkaip 
savais ekonomistais nebuvo pasi
tikėta ir laukta tų aukštamokslių 
iš užsienio. Jų tikrai daug prava
žiavo pro Lietuvą su konsultaci
jomis, paskaitomis ir įvairia kri
tika. Pastarieji pasakė maždaug 
tą patį, ką ir mūsiškiai, tik tuos 
kartuę reikėjo kam nors nemažai 
už jų paslaugas užmokėti.

Kiek kai kurie mūsų akademi
kai yra pažangūs, tiek mūsų poli
tikai, atrodo, yra atsilikę krašto 
ūkio tvarkymosi atžvilgiu. Nepai
sant jų viešų pasisakymų, jie 
nesiklauso aukštamokslių ir 
neleidžia savamoksliams dirbti.

Nesudaromos sąlygos nei vie
niems, nei kitiems tinkamai pasi
reikšti. Neretai politikai pasi
kliauja demagoginėmis pozici
jomis, užuot klausęsi kompeten
tingų žinovų.

Galime didžiuotis, kad tu
rėjome ir dar turime daug aukš
tamokslių. Įvairiose srityse tai 
itin svarus intelektualinis kapi
talas, iki šiol tinkamai neišnau
dotas, ir nematyti konkrečių 
programų jam panaudoti. Preky
boje ir pramonėje greta teorijos 
reikia ir praktikų — dažnai sava
mokslių. Pavyzdžiui, Amerikoje 
gal net per daug garbinami sava
moksliai praktikai, nes tokiais 
buvo ir Ford’as, ir Ray Kroc (Mc- 
Donald's steigėjas). Tokių kaip tik 
Lietuvoje labai reikia. Ar jis bus 
viščiukų augintojas iš Kolombi- 
jos, ar fabriko prievaizda iš Aust
ralijos, ar banko tarnautoja iš 
Amerikos — tokie žmonės atsi
neša ir patyrimą kartu su savo 
praktinėmis žiniomis. Kada 
pasižvalgai mūsų krašte, pama
tai reikalą daug kur keisti veik
los būdus. Žinoma, ne visose 
srityse. Labiausiai, manytume, 
tai reikia valdžioje, pramonėje ir 
prekyboje. Antra vertus, prastą 
vardą užsitarnavo kai kurie išei
viai savamoksliai: būdami prie
vaizdomis, dėjosi fabriko direkto
riais; nedirbę prekyboje, pasišovė 
mokyti eksportavimo, vien todėl, 
kad mokėjo angliškai ir pažino 
JAV-es.

Negalime sutikti su premjeru 
Šleževičium, kad Lietuvai ne
reikia savamokslių. Atvirkščiai, 
mūsų kraštui ypačiai reikia gerų 
praktikų visokiausiose srityse. 
Salia to, krašto valdymo plotmėje 
nematyti nei rimtų aukštamoks
lių įtakos. Bent iki šiol mūsų val
džios vengė dirbti su kompeten
tingais ekonomistais ir iš aukšto 
žiūrėjo į praktikus — savamoks
lius.

Mūsų vyriausybės pasižymėjo 
ir dažnai pasižymi netinkamu 
teorizavimu ir dideliu stygiumi 
praktiškumo. Pavyzdžiui, minist
rai išvyksta į visokias pasaulio 
valstybes pasirašyti sutarčių, o po 
to nėra kam tų sutarčių išnau
doti. Kartais gaunamos paskolos 
aukštose sferose, o jų tinkamai 
panaudoti nesugebama. Taip 
kad daug pinigų ir pastangų išlei
džiama valstybinio masto veiklai 
užsienyje, kuri be tinkamo prak
tiško užnugario ir „savamokslių” 
sugebėjimo kraštui šiandien

Sąryšių poetas:
ARTŪRAS TEREŠKINAS

tarp daikto ir prasmes

• Algimantas Kezys. RETRO
SPEKTYVA / A RETROSPEC- 
TIVE. Vilnius: Ethnos ‘91 ir Chica
go: Galerija, 1995.

Algimanto Kezio Retrospek
tyvą sunku aprėpti vienu atsiver
timu, taip, kaip ir vienu rašiniu, 
— tai ilgo gyvenimo gabalas — 
gyvenimo fotografijoje, su foto
grafija ir fotografija. Sunku su
skaičiuoti knygoje įsikūrusias 
fotografijas, bet dar sunkiau 
akimirkas, kurios buvo palankios 
fotografijoms atsirasti.

Daugumą šitų akimirkų pava
dintum nuostaba, kuri tau, žiū
rinčiam Kezio akimis, atveria kaž
ką naujo, nematyto, bet labai pa
prasto: suolelio šešėlį Paryžiuje 
(Šv. Sulpicijaus aikštė”, 1962) ar 
sustingusį kibiro, tarsi laukte 
laukiančio tuoj ateinančio žmo
gaus, siluetą („Pietų pertrauka”, 
1963). Retrospektyvoje tiek daug 
žvelgimo ir regėjimo, matymo ir 
atsivėrimo.

Pats autorius iškalbingai ir 
tiksliai nusako savo kūrybos mot- 
to: jo „ 'šventoji valanda’ arba 
kūrybiškumo kulminaCįja yra ne 
ruošimasis fotografuoti, ne nufo
tografuoto vaizdo perkeitinėji- 
mas, bet pats vaizdo atradimas ar 
pamatymas”. Kezys daug mato ir 
dar daugiau geba žvelgiančiam 
parodyti.

Apledėjęs augalas („Apledėjęs 
augalas”, 1960) ir šalia esąs elnio 
siluetas („Elnių draustinis”, 
1961): pirmą žvilgsnį į abi nuo
traukas užmetus, elnias, paskan
dinęs galvą prieblandoje, atrodo 
kaip tas apšalęs augalas. Žvel
giantis nustemba: netikėtas ir 
tiek daug atveriąs sugretinimas, 
ne tik akiai, bet ir minčiai žiežir
bą nuberiantis — visa šiame 
pasaulyje susįję. Gyvybė ir ne- 
gyvybė, būtis ir nebūtis, gyvi ir 
negyvi daiktai arti vienas kito, 
vienas su kitu susilietę, vienas su 
kitu alsuoja; visi sugrįžtame į ne

gyvybę ir visi esame gyvi. Kezys 
pastebi daiktų, šešėlių, formų, 
tamsos ir šviesos_giminystę — tai, 
kas juos sieja, o ne tai, kas juos 

’ skiria. Fotografas — poetas, gie
dantis visa ko giminystę, ryšį.

Ant užuolaidų užkritę šešėliai 
ir avenue asfaltą primarginusios 
šviesos ir tamsos linijos, karšto 
oro (o gal vandens atspindžio?) iš
kraipyti žmonių siluetai — lyg 
anie šešėliai ant užuolaidos (žr. 
nuotraukas „Pokalbis”, 1960, 
„Užuolaidos”, 1962 ir „Jamaikos 
aveniu”, 1962). Panašūs savo lai
kinumu ir tuo, kad ženklina 
amžinybę. Fotografija — akimir
kos menas, ieškantis amžinybės. 
Tai dar viena mintis, kilusi be
vartant Retrospektyvą.

Kezio fotografija priartina mus 
prie daiktų; bet esame priarti
nami ar prisiartiname dėl to, kad 
juos iš naujo (arba gal pirmąsyk) 
atrastume. Daugumai žmonių, 
kurie gyvena daiktuose ir dėl 
daiktų, daiktai tėra tik užmarš
tis. Esame nutolę nuo daiktų 
esmės, nuo akimirkos, įsiamžinu
sios daiktuose. Tik įsižiūrinčiam 
į daiktus, mėginančiam įžvelgti 
sąryšį tarp jų, daiktai simboli
zuoja amžinybę.

Tokie, regis, yra Kezio perma
tomi daiktai (ir ne tiek svarbu, 
kad už fotoaparato stovi žmogus, 
turįs teologinį išsilavinimą, — ne 
vien mokslas apie Dievą skatina 
mus ieškoti to, kas nepraeina, ar
ba to, kas nepraeina praeidamas).

Gal dėl tokio požiūrio į daiktus 
ir tokios meninės regos, Kezys, 
kaip jis pats įvade prasitaria, 
nėra nei fotožurnalistas, nei foto- 
eseistas. Pastarieji kalba apie 
svarbius, bet praeinančius įvy
kius, Kezys — apie realybę, ku
rioje įvykiai išnyksta užleisdami 
vietą Įvykiui — ežero ribuliui 
(„Jackson Lake”, 1965), budis
tinei susikaupimo detalei, įsilie
jančiai į amžiumi paženklintus

Algimantas Kezys Pakelės kryžius, 1983
Iš knygos „Retrospektyva” Etnografinis muziejus Rumšiškėse, Lietuvoje

duoda mažai naudos.
Užtat gaila, kad dabartinėje 

mūsų krašto tikrovėje neišnaudo- 
jame nei savamokslių, nei gerų 
aukštamokslių. Besikeičiant 
krašto tvarkai keletą metų Lietu
voje pasirodė tikrai gabių sava
mokslių prekybininkų, kurie 
vykdė didelės apyvartos biznius 
tarp Rytų ir Vakarų. Pakeitę sa
vo darbo "būdus, jei sąlygos leistų, 
jie galėtų ne tik prekiauti, bet ir 
investuoti į vietinę pramonę. 
Turime daug aukšto išsilavinimo 
žmonių, kuriems nėra tinkamo 
darbo, nes investavimui iš 
užsienio sąlygos yra prastos, taip 
kad tas potencialas yra visai neiš
naudojamas. Todėl gali būti, kad 
per kelerius metus aukščiausio 
išsilavinimo specialistai vis la
biau pradės apleisti savo kraštą. 
Koks nuostolis tautai, o dėl to bus
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Siame numeryje:
Kiek ir kokio mokslo reikia, norint padėti Lietuvai • Algimanto 
Kezio fotografijos menas • Editos Nazaraitės poezija • Rinaldo 
Damskio paroda Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, IL • Boston’o 
„Sodauto” ansamblio dvidešimtmetis • Parodos Jono Meko „Cour- 
thouse” galerijoje, New York’e

kalta valdžia ir politikai.
Šiandieną veiklesni gabūs eko

nomistai naudojasi dotacijomis, 
konsultuoja kaip išgauti pinigų iš 
užsieniečių, patarinėja užsienio 
tarptautinėms bendrovėms, 
kurios savo keliu gauna pinigų už 
įvairias studijas, siekia stipendijų 
arba važinėja po konferencijas 
pasižiūrėti, kaip Vakaruose 
gyvenama. Jų žinios ir nuomonė 
pačiame krašte turi mažai įtakos 
krašto ūkio veikloje. Tuo tarpu 
aukštamoksliai valdžioje, atrodo, 
nesiorientuoja ekonomikoje ir 
nedaug gero tenuveikia, nes tie 
aukšti mokslai, išeiti sovietme
čiu, nepadeda suprasti, kas dabar 
darosi krašte ir kaip reikėtų tvar
kytis.

Atrodytų, kad jei jau kalba eina 
apie savamokslius, tai turėtume 
pripažinti, jog priartėjome 
aukščiausią, laiką, kad nusitei
kimas jų atžvilgiu Lietuvoje radi
kaliai pasikeistų. Nemažiau būtų 
svarbu priimti rimtų aukš
tamokslių patarimus, ko šian
dieną mažai matyti, nepaisant 
viešų tuo pareiškimų. Ir paga
liau, užuot kalbėjus apie juos, 
sudaryti jiems sąlygas tinkamai 
reikštis. Sveikintume bet kokią 
valdžią, kuri siektų patarimų iš 
kompetentingų aukštamokslių ir 
išmintingų savamokslių.

Jonas Pabedinskas

Versalio laiptus („Versalio laip- . 
tai”, 1962) ar į besikartojantį 
grindinio raštą („Les Invalides 
Court, Paris”, 1962j.

Įvykį įmanu atrasti ir kasdie
nio šurmulio sumaištyje, ten, kur, 
rodos, viliojantys ir viliojami 
daiktai karaliauja, dominuodami 
žmones. Mugė. Kezio mums pa
teiktuose New York’o pasaulinės 
mugės vaizduose akimirka įsibū- 
tina staigiai iš tamsos išnyran
čiame žmonių sraute („JAV pa
viljonas”, 1964) arba netikėtose 
lygiomis eilėmis susėdusių 
žmonių povyzose („IBM paviljo
nas”, 1964). Pastaroje nuotrau
koje minia, kad ir kaip būtų keis
ta, fotografo paverčiama indi
vidualybių būriu; kiekvieno žmo
gaus veide ir kūno laikysenoje re
gimas skirtumas arba, kaip

linijų, kampų, įlinkimų ir pasi
kartojimų žaismą, kuris bus dar 
ryškesnis jo vėlesniuose darbuose 
(pvz.: Čikagos vaizdai ar Mont
realio Expo ciklas).

„Pasaulis yra pilnas grožio ir 
prasmės, tad jo užteks visiems”, 
sako fotografas. Ir klaidžioja 
apleistais šiaurinės Philadelphi- 
jos užkaboriais: kokio grožio ten 
ieškota? Apleisto, nuskriausto 
grožio. Vaikų akys už purvino 
lango, berniukas, imituojąs suau
gusio pozą (nelengva vaikystė!), 
mergaitė tarsi priaugusi prie be
toninės kolonos ir žiūrinti į mus 
nepasitikinčiu, visa mačiusio 
žmogaus žvilgsniu... Daug grožio, 
ateinančio iš skausmo, purvo, rū
pesčio, vargo. Fotografas nebijo 
gražumo, kuris neliūliuoja mūsų 
nekalta ramybe ar spindinčiu 
pasitenkinimu. Grožis, gimęs iš 
nevilties.

Po šiek tiek slegiančio, bet ir at
veriančio gyvenimo skaudulių 
Philadelphijos grožio, fotografas 
vedžioja mus po kitokiu grožiu 
dvelkiančią Čikagą. Miesto archi
tektūrą, kuri eiliniam praeiviui 
dažnai atrodo griozdiška ir šalčiu 
atsiduodanti, Kezys paverčia 
muzikiniu kūriniu; tame kū
rinyje dominuoja pasikartojimų ir 
ritmų šokis („Sraigtiniai laiptai”, 
1967,,Dangaus link”, 1968, „Sto
tis”, 1966). Kezio pastatai šaute 
šauna į dangų, yra tarsi įaugę 
dangun, lengvi ir grakštūs (,,First 
National Bank of Chicago”, 
1981). Fotografas itin mėgsta 
laiptų įvaizdį, kuris kas kartą yra 
skirtingas, nauju šešėliu ir nau
ju kampu peržvelgtas („Laiptai į 
Michigan Avenue”, 1965, „Čika
gos upė ties Michigan Avenue”, 
1966). Nors ne taip dažnai šalia 
Kezio architektūros pasirodo 
žmogus, architektūrinėse fotogra
fijose atpažįstame save pačius, 
siekiančius darnos, tvarkos ir rit
mo. Ne tik skubėti aukštyn nie
kad nesibaigiančiais laiptais, bet 
ir sustoti, įsižiūrėti, susimąstyti 
ties kiekviena pakopa: ar ten 
keliaujame?

Architektūrinės Kezio nuotrau
kos dažnai priartėja prie abstrak
cijos, prie grynos formos, kurią 
žvelgiančio akis turi pripildyti tu
riniu („Alexander Calder Stab- 
le”, 1982). Tačiau ir vėl, tarsi 
pokštaudamas, prie išgrynintos

paprasčiau sakytume, charak
teris. Formų ir netikėtų vaizdinių 
gausumu nenusileidžia ir vėles
nės pasaulinių mugių fotografijos 
(žr. „Simbolio bokštas”, 1985; 
„Mugės stendas”, 1982).

Verti knygą toliau. Lyg subti
lios grafikos paveiksle fotografi
joje išbraižytos vandens augalų 
linijos („įsa Lake”, 1965), kunku
liuojančios karštosios versmės 
(„Mammoth Hot Springs”, 1965), 
bauginančios uolos („Glacier 
Point”, 1965); ir net neono švie
sos Las Vegas mena ne vaito
jančios kultūros triukšmą, bet 
keistų dangaus kūnų konfigūra
ciją („Neono šviesos”, 1965). 
Apleistose aukso kasyklose (to 
paties pavadinimo fotografija, abstrakcijos fotografas „prikli- 
1965) jau įžvelgi Kezio kaip di
delio architekto meistriškumą — (Nukelta į 2 psl.)

Algimantas Kezys Betesdos tvenkinys Senojoje Jeruzalėje, 1986
Iš knygos „Retrospektyva”
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LIETUVA

Mstislavo Dobužinskio ciklas „Senoji Lietuva”
(ir jo vieta lietuvių išeivijos meniniame gyvenime)

Aušta aušrelė 
į beržo lapą 
i mūsų viltį 
ar beišauši 
kalvos ir pievos 
tyliai dalina 
duoną užburtą 
į mūsų burną 
ir išstovėsim 
medžiais ant lauko 
aušta aušrelė 
į beržo lapą 
kelias toks trumpas 
skausmas toks ilgas

Didžioji Lietuvos poetė 
Janina Degutytė (1928-1990), 
kurios gyvenimo kūrybinis laiko
tarpis beveik tiksliai sutapo su 
sovietmečiu Lietuvoje, mirė 1990 
m. vasario 8 d. Vilniuje, jau pa
kilus ir įsisiūbavus Atgimimui ir 
auštant Lietuvos laisvei, kuri jau 
buvo ne už kalnų. Poetei neteko 
patirti Kovo vienuoliktosios 
džiaugsmo, nei už metų išgyventi 
Sausio tryliktosios skausmą. Ta
čiau minint tą dieną norime su 
pagarba ir dėkingumu prisimin
ti poetę, kuri įstengė nei mažiau
siu būdu nenusilenkti okupantams 
ir nepašlovinti „tarybinės san
tvarkos”, kaip tai nuožmiai buvo 
reikalaujama iš visų Lietuvos 
rašytojų, o savo poetiniu žodžiu 
gaivino if kurstė tą meilę savo 
šaliai ir savo žmonėms ir tą 
tikėjimą į jų ateitį, kurie atvedė 
į nepriklausomybę. „Aušta 
aušrelė / į mūsų širdį / atmintį 
kraujo...” O tada jati „teka 
saulelė / į dobilėlį / į mūsų žodį / 

Anksti sekmadienio, 1991 m. sausio 13 d., rytą po kruvinosios nakties degamos žvakutės prie televizijos bokšto 
Vilniuje. Prano Abelkio nuotrauka

saugok pasauli 
žolę ir upę 
motinos kalbą 
ir vaiko žingsnį 
aušta aušrelė 
į mūsų širdį 
atmintį kraujo 
mažą sukrautą 
paukštišką lizdą 
vasaros auką 
teka saulelė 
į dobilėlį 
į mūsų žodį 
į mūsų tylą

Janina Degutytė

į mūsų tylą”. Lai teka toji saulelė 
visas mūsų dienas mums visiems.

Šiandieną tačiau mūsų mintys 
ir jausmai telkiasi „į atmintį 
kraujo” — į tą sausio sekmadienį 
prieš penkerius metus, kai 
Vilniuje jau merdinčios sovie
tinės imerijos jėgos dar tarėsi 
galėsiančios užgniaužti mūsų 
laisvės troškimą. Tankai ir šau
tuvai, akinančios šviesos ir kurti
nantis griausmas —1 prieš begink
lius lietuvius. Pralietas nekaltųjų 
kraujas ir visos tautos gedulas, 
pagaliau ir pasaulio pasipik
tinimas. O tik už pusės metų 
įtvirtinta ir pripažinta Lietuvos 
nepriklausomybė. Nebuvo, aišku, 
mums lengvi ir tie tolimesni 
penkeri metai. Kaip labai Lietu
vos žmonės dar kenčia, kaip daug 
jiems dar visko trūksta, kaip 
mūsų viltys ir lūkesčiai pralenkia 
kasdieninę tikrovę, kuri kartais 
gramzdina mus į neviltį... Bet vis 
dėlto ir toliau tikimės, kad virš 
mūsų nusiminimo „teka saulelė”.

INGRIDA KORSAKAITĖ

1995 metais buvo plačiai 
pažymėtos įžymaus lietuvių 
kilmės dailininko Mstislavo Do
bužinskio 120-osios gimimo me
tinės. Vilniuje ta proga buvo su
rengtos net dvi įspūdingos pa
rodos, pristačiusios jo dailę ir 
kūrybinę biografiją — viena Lietu
vos dailės muziejuje, kita Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje, kurios Rankraščių 
skyriuje saugomus didžiulis 
'Mstislavo Dobužinskip archyvas. 
Paskutiniu jubiliejinių metų akor
du tapo tarptautinė konferencija 
„Mstislavas Dobužinskįs ir Lie
tuva”, surengta Rusų kultūros 
centro Vilniuje 1995 m. gruodžio 
12-13 d. Konferenciją rėmė' 
Lietuvos kultūros ministerija ir 
Atviros Lietuvos fondas. Jos tiks
las — atskleisti mažai Žinomus 
dailininko veiklos Lietuvoje bei 
kitose šalyse faktus ir jo vaidmenį 
lietuvių meno raidoje. Šiems 
klausimams ir buvo skirti 
tyrinėtojų iš Lietuvos, Rusijos ir 
Suomijos pranešimai.

Čia spausdinamas mums at
siųstas kiek sutrumpintas dailė
tyrininkės Ingridos Korsakaitės 
šioje konferencijoje skaitytas
pranešimas „Mstislavo Dobužins
kio ciklas ‘Senoji Lietuva’ ir jo 
vieta lietuvių išeivijos meninia
me gyvenime”. ■ 1

Mstislavo Dobužinskio (1875- 
1957) kūrybos indėlis į Lietuvos 
dailę svarus ir įvairiapusis. 
Tarpukario laikotarpiu jis sukū
rė apie 40 Valstybės teatro spek
taklių scenografiją, apipavidalino 
ir iliustravo to meto leidinių, nuo 
pat jaunystės įkvėptai piešė 
Lietuvos architektūrinius pei
zažus.

Iš Mstislavo Dobužinskio su
kurtų Lietuvos peizažų labiausiai 
išgarsėjo gausūs Vilniaus vaizdai 
(apie 70 motyvų), kurių didžioji 
dalis buvo sukurta 20-ojo am
žiaus pradžioje. 24 iš jų yra 
saugomi M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje Kaune. 1923 metais 
pirmą kartą apsilankęs Kaune 
dailininkas tuoj pat ėmėsi piešti 
ir šį miestą, ilgainiui sukur
damas daugiau kaip 30 jo vaizdų.

Mstislavo Dobužinskio biustas (skulptorius Gleb Derujinsky) Dobužinskio kūrinių parodoje priež porą dešimtmečių Lincoln Center, New York.
Vytauto Maželio nuotrauka 
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Lietuvos provinciją jis pradėjo 
piešti dar 19-ojo amžiaus pabai
goje, kai jam teko čia buvoti. 
Viename laiške Aleksandrui Be- 
nua Dobužinskis mini „žavų 
Alytų nuostabiai gražioje gam
toje”, kuriame praleido porą 
jaunystės metų. 1896 metais Pe
terburgo universiteto literatū
riniame leidinyje pirmą kartą iš
spausdintas dailininko piešinys 
vadinosi „Iš Vilniaus guberni
jos”, o Rusų muziejuje Peterbur
ge yra Dobužinskio piešinys 

( „Lietuvių kapinės”,; pažymėtas 
tikslia 1899.11.24 data. Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos Rankraščių skyriuje 
saugomas 1902 metų Alytaus 
apylinkių piešinys.,

Daugiausia Lietuvos provin
cijos vaizdų Dobužinskis sukūrė 
po to, kuomet, emigravęs iš sovie
tinės Rusijos ir gavęs Lietuvos 
Respublikos pilietybę, įsikūrė 
Kaune. Darbšti ir lengva daili
ninko ranka paliko jų apie šimtą. 
Galima spėti, kad kai kuriuos iš
šių kraštovaizdžių jis nupiešė 
1929 metais, kai ieškodamas 
protėvių pėdsakų lankėsi Dabu
žiuose (Ukmergės apskrityje), ar
ba kai 1930 metais plaukė garlai
viu Nemunu. Tais pačiais metais, 
lankantis Lietuvoje žymiam rusų 
poetui Konstantinui Balmontui, 
Dobužinskis kartu su Petru Vai
čiūnu lydėjo poetą trijų dienų 
kelionėje po Dzūkiją. Ypač daug 
Lietuvos provincijos vaizdų Dobu
žinskis sukūrė 1933 metų vasarą, 
važinėdamas po Žemaitiją.

Gyvendamas Lietuvoje, Dobu
žinskis surengė Kaune ir kituose 
miestuose (Klaipėdoje, Šiauliuo
se, Panevėžyje) 14 personalinių 
savo kūrybos parodų. Jau 1925 
metais Kaune įvykusioje pirmo
joje jo parodoje drauge su įvairių 
Europos miestų peizažais buvo 
eksponuoti aštuoni Kauno vaiz
dai. 1931 metais Lietuvių-pran
cūzų draugijos salėje surengtoje 
Mstislavo Dobužinskio parodoje 
be Kauno peizažų jau buvo ir
Ukmergės, Marijampolės vaizdų.
Zapyškio, Prienų, Skarulių, Jez-

no, Alytaus, Merkinės bažnyčių 
piešinių. Ši paroda susilaukė 
ypač daug svarių Pauliaus 
Galaunės, Justino Vienožinskio, 
Halinos Kairiūkštytės-Jacinie- 
nės, Liudo Giros recenzijų. Pau
liaus Galaunės nuomone, Dobu
žinskio nuopelnu galima laikyti 
jau vien patį faktą, kad jis ėmėsi 
vaizduoti lietuvių dailininkų pa
mirštus mūsų provincijos miestus 
bei miestelius. „Tai vis charakte
ringi Lietuvos praeities fragmen
tai”, — rašė kritikas, — „ir M. 
Dobužinskis tuojau tėmija juos. 
Jie nėra jam vien siužetai, bet tai 
vadinamojo ‘Genius loci’ balsai, į 
kuriuos jis moka įsiklausyti ir 
prieiti kaipo menininkas” (.Gai
sai, 1931, Nr. 5). Justinas Vie
nožinskis, taikliai nusakęs pa
rodoje rodytų Dobužinskio kūri
nių menines savybes, ypač juose 
akcentavo linijos reikšmę. „Jo 
linijos charakteris — rimta, 
visapusiška analizė, lengvai, 

1991-ųjų metų sausio tryliktoji — po žudynių Vilniuje vienas ii Kauno langų.
Prano Abelkio nuotrauka

tarytum naiviai, eskiziškai per
duota. Toji linija sudaro svarbiau
sią kūrybinės kalbos elementą, 
kūrinio ne vien meniškąją, bet ir 
psichologiškąją esmę. Kur nėra 
linijos, tenai nebėra ir Do
bužinskio, nebėra jėgos, gyvy
bės”, — teigė Vienožinskis 
(Naujoji Romuva, 1931, Nr. 21).

Dar daugiau Lietuvos provin
cijos, pirmiausia 1933 rųetais 
pieštų Žemaitijos vaizdų, buvo 
eksponuota 1934 metų kovo mė
nesį toje pačioje Lietuvių-prancū
zų draugijos salėje atidarytoje 
personalinėje Mstislavo Dobu
žinskio parodoje, irgi sukėlusioje 
atgarsių spaudoje. „Visi išstaty
tieji landšaftai, kurie dažniausiai 
pasižymi šiek tiek blausiais ža
lios, šviesiai rusvos ir kartais 
tamsiai raudonos spalvos niuan
sais, dvelkia intymiška kūrybine 
dvasia”, — rašė Vaire (1934, Nr. 
4) Justinas Vienožinskis. Kri
tiškiau Naujojoje Romuvoje 

(1934, Nr. 68) parodą vertino ar 
sininkas Viktoras Vizgirda. Nors 
1932 metais Dobužinskis daly
vavo pirmojoje grupės ARS pa
rodoje, jo meninė kalba buvo 
gana svetima į modernųjį Vaka
rų meną ir lietuvių liaudies kūry
bos primityvizmą orientuotai 
arsininkų dailei. Įžymus vyresnės 
kartos menininkas buvo pakvies
tas dalyvauti ARS parodoje, no
rint suteikti jai didesnio svorio — 
jis imponavo jaunimui kaip eu
ropinio masto dailės figūra.

Iš įvairiopos kultūrinės 
Mstislavo Dobužinskio veiklos 
Lietuvoje su mūsų aptariamais 
klausimais siejasi didelis jo dėme
sys paminklosaugai. Antai 1938 
metais Naujojoje Romuvoje pa
skelbtame straipsnyje „Apie 
senovės paminklų globojimą” 
dailininkas rašė: „Juo aukštesnė 
šalies kultūra, juo labiau pasi-

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuviški vargonai
Negaliu pasakyti, kad būčiau 

imlus vargonų muzikai. Jos poli
foninis- gausmas mane labiau 
baugina, nei džiugina. Teatlei
džia man Jonas Sebastijonas Ba
chas. Aš dievinu jo muziką. Aš 
kartais klausausi jo „klavyro” 
šedevrų, jo tokatų, fugų, pasa- 
kalijų, menuetų, kantatų. Jis 
toks gausus, įvairus, toks išra
dingas, nepakartojamas baroko 
muzikos viešpats. Tačiau vargonų 
improvizacijos su forte fortissimo 
audromis mane tiek sukrečia, 
kad pasijuntu įveltas į siaubingą 
apokaliptinį vyksmą. Nedrįstu 
tarti — sąmyšį.

Ne, ne — tai nėra sąmyšis, tai 
nėra chaosas. Nei siausmas, nei 
triukšmas. Tai yra matematiš
komis gaidomis pagrįsta muzika, 
mechanizmo plaučių pučiama į 
orą, į klausytojų ausis, į sme
genis, nervus, jausmus, sukelian
ti įVairias sąšaukas su gyvenimu, 
su praeitimi, su patrankų gaus
mu, su Stalino vargonais, su mū
šio lauke į užnugarį nešamų sun
kiai sužeistu jaunu gefraiteriu... 
Rodos, niekad niekada nebus galo 
šitam šėlsmui. Jis plūsta ir į 
dabartį. Juk dabartis irgi turi 
klausytis šėlstančių vargonų. 
Didelio garsų įsisiūbavimo. Jei 
kas teigia, kad vargonai yra 
aukštybių ar dangaus muzika, 
klysta. Vargonais byloja ir bru
talioji gyvenimo pusė. Mūsų da
bartis!

jaučiuosi blogai. Pavėluotai svei
kinu su šv. Kalėdom ir Naujais 
metais. Mano vyras Rimvydas ir
gi gulėjo kartu, mat atsitiko bai
sus dalykas, į namus įsiveržė trys 
jaunuoliai ■ su kaukėm, ieškojo 
pinigų, jų neradę, pavogė žiedus 
ir kitką, Rimvydą taip sumušė, 
kad paeiti negalėjo, tiesiog vos 
neužmušė, mane buvo surišę, 
burną užklijavo ir liepė gulėti ant 
grindų. Kai atsigausiu, parašysiu 
daugiau. Bučiuoju. Nijolė.”

* * *

Kitame laiške jauna moteris Li- 
mantė, savo menkai apmokamu, 
o dažniau ir neapmokamu darbu 
išlaikanti motiną, pernai sep
tynis kartus turėjo teisme grum
tis su nesąžininga „skulptore”, 
kuri apsiėmė sukurti paminklą 
mirusiam Limantės tėvui. Taria
moji dailininkė paėmė tūkstąntį 
dolerių, pažadėjo, delsė dvejus 
metus ir galų gale, net nenupie- 
šusi projekto, pinigų nesugrąžino. 
Ir daryk, ką nori.

Limantė rašo: „Nežinau, ar gat
vės jau šventiškai pasipuošusios,

ar ne, nes laišką rašau iš Kauno 
Klinikinės ligoninės. Guliu jau 

Į antra savaitė neurozių skyriuje. 
1 Gydytoja sakė, kad reikia gulėti 
dar mažiausia savaitę. Labai per
gyvenau, kad už 1995 metus tris 
kartus gavau algą, darbovietė, 

( kurioj dirbau, Jau bankrutuoja ir 
aš neturiu darbo. Gydo mane hip
nozės būdu. Nuo rytoj pradėsiu 
lankyti mankštą. Geriu raminan
čių vaistų.”

* * *
Negi netinka vargonų gausmui 

šiek tiek šviesesnė gaida, links
mesnis ritmas, romantiškas 
žvilgsnis į ateitį? Gal ir taip. Gal 
tokiam mąstymui ir laikysenai 
reikia kitokio instrumento, kuris 
savo stygomis sugebėtų geriau 
išreikšti optimistinę gyvenimo 
pusę. Vargonų gerbėjai nedels
dami pasakys: tik įsiklausyk į tas 
per devynias Oktavas plasnojan
čias variacijas, jei turi šiokią 
tokią klausą, tikriausiai iš
girsi ir džiuginančius akordus, 
išgirsi tai, kas paskatina tikėti 
gyvenimu, tikėti žmonija, tikėti 
savo dabar vargstančia tauta.

Todėl ir pacituosiu vienoje iš 
Kauno gautoje Kalėdų kortelėje 
dailiai ranka įrašytą Šekspyro 
posmą:
Mes greitai vystam, bet tuo 

pačiu laiku 
Be atvafigos lyg augame iš naujo, 
Mes vėl atgimstam bruožuose

vaikų 
Ir jaučiam verdanti jaunystės 

kraują.

Apie poetinės aistros metmenis

RŪTA KUZMINSKAITĖ

• Artūras Tereškinas. ABSO- 
NIA. Eilėraščiai. Chicago: Algiman
to Mackaus knygų leidimo fondas, 
1995. 70 puslapių. Kaina — 10 dole
rių. Gaunama iš Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondo: Gintautas 
Vėžys, 7338 South Sacramento 
Avenue, Chicago, Illinois 60629.

* ♦ *
Kad ir šis metas Lietuvoje. Sap

nuotos, svajotos, ilgėtosios nepri
klausomos Lietuvos tikrovė. 
Įžeisčiau skaitytoją, jei imčiau 
aiškinti tenykštę padėtį. Ji 
gaudžia visomis vargonų tūtomis 
ir yra perdėm girdima, regima, 
žinoma. Įžeisčiau žmogaus sveiką 
protą, jei užsimušdamas teigčiau, 
jog dėl ekonominio ir moralinio , 
nuosmukio kalti sovietiniai 
okupantai — tai jų paveldo pa
sekmės. O iš tiesų kalti ir patys 
dabartiniai žmonės. Žinoma, ne 
tie, kurie kenčia, bet tie, kurie 
savanaudiškai ar net nusikaltė
liškai pasistengia, kad kiti 
kentėtų. Sukčių, niekšų, žudikų 
priviso per daug.

Štai keli nūdienos akordai, 
atskambėję drauge su Kalėdų 
sveikinimais, kaip visada, pašto 
persiųstais gana pavėluotai. 
Juose minimus vardus pakeičiau. 
Bet faktai lieka nuogi. Faktai iš 
lietuviškiausio miesto — Kauno.

* * *
„Rašau Jums iš ligoninės. Visų 

pirma noriu padėkoti už pasvei
kinimus tiek savo, tiek Raudvilės 
ir Kęstučio vardu. Rašysiu trum
pai, nes visos rankos subadytos ir

' j

Pranas Visvydas

Pirmoji Artūro Tereškino eilė
raščių knyga Grindinio žuvys, 
išėjusi 1991 metais Kaune, buvo 
teigiamai lietuvių kritikos įver
tinta. Apie Grindinio žuvis buvo 
rašoma:

„A. Tereškino debiutas sava
laikis ir originalus. Jaunas auto
rius sugebėjo pajusti tuščią erdvę 
mūsų poezijoje ir kūrybingai ją 
formuoti. Rinkinyje įspūdingai 
susipina skirtingos tendencijos: 
vaizdų mozaika ir sintetinanti 
pastanga, siurrealistinis detali
zavimas ir universalių atramų 
biblinių analogijų ieškojimas. 
Akcentuojama dramatiška žmo
gaus savijauta, jo ribotas ir lai
kinas žemiškasis likimas ir tą 

l likimą nušviečianti biblinė para
digma, drąsi ir kūrybinga reli
ginių motyvų transformacija”, 

i (Janina Riškutė, Metai, 1992, Nr. 
j 6, p. 151).
I Kalbant apie pirmąjį rinkinį, 
buvo iškelta autoriui ypač 
būdinga siurrealistinė detalė, įsi- 
rėžusi į modernaus žmogaus są
monę, stiprūs šiuolaikinybės 
pasaulio įvaizdžiai.

Grindinio žuvų vaizdynas buvo 
organizuojamas ties svarbiomis 
20-ojo amžiaus asmeniui sąvo
komis: tremtis (skyrius „Emigra
cijos etiudai”), griūvanti kalba ir 
skeldėjantis pasaulis (skyrius 
„Griūvančios kalbos genealo
gija”), amžinybės jausmo ilgesys 
laikinumo pilnoje kasdienybėje 
(skyrius „Amžinos laiptinių 
dulkės”) Santūriu žodingumu 
knyga atsiliepė į dekonstrukcijos 
ir destrukcijos apimtą dabartį; 
ieškoma amžinų atramų tėvynės 
išgyvenime, savyje ir šnabžde
siuose su Dievu:

Viešpatie, Tavo tyla, 
praplėšus akis, 
virsdama alyvos žiedu, 
byra ant žemės.

V
Siame numeryje:

(p. 87) 
Antroje Artūro Tereškino kny

goje Absonia, kurios didžiausia 
dalis parašyta Amerikoje, santū
rus pirmosios knygos žodingumas 
išlaisvinamas, atsiduodama 
kalbai ir pa/sąmonei. Pačiam 
kalbėjimui, laisvai tekančiai 
kalbai (kartais artėjančiai prie 
poetinės prozos) suteikiama sava
rankiška prasmė. Svetimų kalbų 
pasaulyje gimtoji kalba panėši į 
žemę, kurioje asmuo, apšuptas 
įvairių kalbų nuotrupų (kurių 
nemažai rinkinyje), randa prie
globstį. Sykiu Absonijoje žmogų 
supantis pasaulis dar labiau

Algimantas Kezys. Iš serijos „Grįžtančių paukščių preliudijos: Lietuva — be- išardomas: jo detalės yra dar la- 
vardės impresijos”. , biau žeidžiančios, dar labiau
_______________  -___________ kraujuojančios ir dar labiau ne

tikros. Šiame eilėraščių rinkinyje 
apkalbamas pasaulis, esantis tar
si netikrų atvaizdų atvaizdu; bet 
tas pasaulis — mūsų. Priešintis 
ar mylėti jį? Išduoti ar atsiduoti? 
Į šiuos klausimus neatsakoma, jie 
tik užduodami, jais gyvenama.

Absonijoje žodžiai ne visada 
reiškia tai, kas jais pasakoma. 
Tuomet eilėraštis yra tik ženklas 
to, kas prarasta: tiesos, meilės ar 
tikrumo troškulio. Pats rinkinio 
pavadinimas (lotynų k. absonus,

Vargonai gaudžia tikrovę • Artūro Tereškino poetinė aistra • 
Kelionė į Žemaitiją • Rašytojas Jurgis Gliaudą (1906-1996) • 
Viktoro Gulbino eilėraščiai • Naujos knygos: Kęstučio Trimako 
religinių išgyvenimų psichologija ir Jono Zdanio Lietuvos poetų 
vertimai

Artūras Tereškinas

-a, -um reiškia 
„disonansiškas”) simboliškai ir 
išreiškia pastarąją jauseną: 
kalbėti ne į toną su pasauliu, ne 
į toną su savimi, ne į toną su tais, 
kurie stengiasi primesti dabar
ties asmeniui savo kalbėjimo ir 
gyvenimo formas. Kuriama pasi
priešinimo sintaksė: suskaldyta, 
degeneruojanti, bet graži sava 
nesusitaikymo ironija. Tad ab- 
sonijos žemė eilėraščių rinkinyje 
yra simbolinė disonansų ir skir
tumų karalystė: disonansų su 
tuo, kas tave žeidžia ir mėgina 
nutildyti; skirtumų nuo tų, kurie 
apsišarvavę vienos universalios 
tiesos melu. Absonijos eilėraščiai 
paliudija, kad nėra vienos tiesos, 
kad svarbu įžodinti savo mažą in
tymią tiesą; patys eilėraščiai 
kalbėte kalba apie tai, kad egzis
tuoja daugybė poezijos (kartais ne 
itin poetiškos) galimybių: tėvynę 
galima giedoti ne tik rimuojant ją 
su dangaus

„išsiderinęs”, valkatos ašaromis bei išsikraipiu
sių blauzdų smarve; meilė rimuo- 
jasi ne tik su širdimi ir poetiškais 
dūsavimais, bet ir su pūliuojančių 
mylimosios rankų vaizdais bei 
gleivėtų garsų kirčiais. Tereškino 
eilėraščių kalba skamba ne tik 
ritmu bei harmonija, bet ir skir
tumu bei disonansu.

Absonijos pasaulyje ypač svar
bi aš/ne-aš priešprieša, įkūnijanti 
skirtumą ir jo ilgesį. Apie skir
tumą kalba tai, kas yra ne-aš: tai 
nebūtinai, bet dažniausiai kitas, 
kurio laukiama, kuris įsivaiz
duojamas, tikrinamas savo patir
timi. Tačiau ne-aš yra ir tas, kuris 
įsileidžiamas į oš. Šiuo atžvilgiu 
Artūro Tereškino poezijoje riba 
tarp šių dviejų priešybių išar
doma: ir nesvarbu, ar ne-aš yra 
Dievas, tėvynė, egzilė ar mylimoji 
(-asis).

Poetinę aistrą Absonijoje 
dažnai ir kuria aš troškulys įsi
jungti ar susilieti su ne-aš. Skai-mėlyne, bet ir su

tydami Artūro Tereškino eilė
raščius, pajuntame, kad mylėti 
čia reiškia ne tik turėti tai, ko il
gimasi (ne-aš), bet ir būti tuo pa
slaptingu ne-aš. Poetinė ir eg
zistencinė aistra patenkinama 
tada, kai ne-aš yra padaromas 
mano, kai jie susijungia, pavyz
džiui, šaltoje sūrioje ašaroje:

ledinė ašara — tai tu 
(nusisuki) 
padėsiu ją ant balto stalo -r 
tegu šviečia 
teatsispindi mano šypsena 
kreiva joje 
(užtrenki duris) 
toj ašaroj mes būsim 
dviese

Aistra numalšinama, kai skir
tumas tarp manęs ir ne-manęs iš
nyksta. Šitaip laužomi visuotinai 
priimtų identitetu apibrėžimai. 
Įdomu pastebėti, kad kai ku
riuose eilėraščiuose sukeistos mo- 
teriška-vyriška rolės; nebijoma 
būti tuo ne-aš, nebijoma at
sisakyti visuomenės suformuotų 
vyriškumo ir moteriškumo ste
reotipų. Pavyzdžiui, eilėraštyje 
„kambario dulkėse...” poetas 
kalba nugalėto, bet nesigailinčio 
to vyriškumo balsu; vyro kraujAs 
ir judesiai ne tik jame pačiame, 
bet ir mylimoje moteryje: „... tavo 
berniokiškose šlaunyse — mano 
žingsniai...” (p. 33). Absonijoje ap
skritai abejojama dėl tų visuo
tinai priimtinų elgsenos ir jause
nos kodų: moteris ir vyras, vaikas 
ir suaugęs, šventasis ir nusi
dėjėlis yra daug arčiau vienas 
kito negu manoma; jie yra vienas 
kitame; juos įmanu aptikti pa
čiuose mumyse (tik reikia 
atsikratyti baimės, kad visa 
valdantis visuomeninis ir kultū
rinis ar poetinis diskursas tave 
nubaus už tai, kad tu neapsišar
vavęs priimtinu.elgesio standar
tu). Dekonstruojant konvencinius 
poetinius jausenos ir elgsenos 
tipus, Artūro Tereškino žaidžiama 
dviprasmybe ir daugiaprasmybe:

baltas skystis tirštėja, bet aš jo
negersiu, 

liulantis skystis virsta sniegu, juo 
brenda 

mano troškimai: valtis, apšalusi ir 
vieniša,.

(Nukelta į 3 psl.)

Algimantan Kezys. IA serijos „Grįžtančių paukščių preliudijos: Lietuva — bevardės impresijos”.

Šiandien, šeštadienį, sausio 20 dieną, 7:30-9 v.v. Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, Illinois, 
atidaroma Algimanto Kezio fotografijų „Grįžtančių paukščių preliudijos: Lietuva — bevardės 
impresijos” ir jo knygų bei leidinių paroda. Paroda vyks iki vasario 11 dienos.



D R A U G A S ANTROJI DALIS 
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA 
Saturday supplement 1996 m. sausio mėn. 27 d. / January 27, 1996 N r. 19(4) 

Pragmatikas iš Texas 
keistoje simbolių 

karalystėje 
James Baker memuarai 

Pakilusi j kovą už nepriklauso
mybe, Lietuva vėl ryškiai įsirašė 
j šiuolaikinę istoriją. Pernai 
išleistose JAV diplomatų, sena
torių, valstybės vyrų knygose 
kalbama apie nesenus istorinius 
pasikeitimus ir neišvengiamai 
apsistojamą prie Lietuvos. 

Senatorius Alphonse D'Amato 
savo autobiografijoje Lietuvai pa
skiria ištisą skyrelį, kuriame jis 
pasididžiuoja savo išskirtine 
parama lietuviams. JAV ambasa
dorius Maskvoje tais lemtingai
siais metais, Jack Matlock, Jr. 
savo knygoje Imperijos autopsija 
išsamiai nagrinėja Lietuvos vaid
menį imperijos sugriovime ir kri
tiškai peržvelgia George Bush ad
ministracijos politika. O metams 
baigiantis pasirodė tuometinio 
JAV va l s tybės sekretoriaus 
James Baker atsiminimų tomas, 
pavadintas Diplomatijos politika: 
revoliucija, karas ir taika nuo 
1989 iki 1992. 

Tais metais, kurie radikaliai 
pakeitė pasaulį, galingiausios 
laisvojo pasaulio valstybės vykdy
toju tada tapo „aksominiu kūju" 
pramintas ilgametis prezidento 
Bush'o draugas, kurio specialybė 
buvo JAV partinė politika. J tarp
tautinę areną Baker įžengė kaip 
lojalus Bush'o komandos žaidėjas 
ir patyręs administratorius, įsi
t ikinęs, jog visas problemas 
galima išspręsti „racionaliai" 
galvojant, kantriai tariantis, 
pasikeičiant nuolaidomis ir sie
kiant praktiškų tikslų. Jis save 
vadina „realistu", „pragmatikų". 

kuriam žodis „vizija" skamba 
netikroviškai. 

Beveik 700 puslapių knygoje la
bai nedaug naujos informacijos. 
Autorius neįveda skaitytojo į 
uždarus posėdžius ar į savo palies 
vidų, nesugeba įdomiau charak
terizuoti didžiosios polit inės 
dramos veikėjų. (Gorbačiovas jam 
visad „pozityvus", britai visad 
„tvirti" ir 1.1.) Jo pilkas, mono
toniškas stilius primena JAV 
verslo bendrovių metinius pra
nešimus — be cyyos minties ar 
gilesnės įžvalgos. Salia, sakykim, 
De Gaulle'io memuarų, tai biu
rokratiški džiūvėsėliai. 

Daug kas tikėjosi šioje knygoje 
atrasti Baker'io atsaką į Ame
rikoje pasklidusią Bush'o admi
nistracijos užsienio politikos kri 
tiką: į tvirtinimus, kad Washing-
ton'as nesugebėjo suprasti padė
ties niuansų, per ilgai laikėsi įsi
k ibęs Gorbačiovo r a n k o v ė s , 
neįvertino okupuotųjų t a u t ų 
reikšmės ir, tarp kitko, per ilgai 
uždelsė Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimą. Autorius į šią 
kritiką neatsako. Jis tepakartoja. 
jog JAV politika buvusi nuosekli 
ir protinga, ką rodo jos pasekmės 
— Sovietų Sąjunga sugriuvo, 
buvo išvengta karo To siekdami, 
rašo Baker, mes „balansavome 
principus ir interesus, realizmą ir 
idealizmą bei kūrybingą diploma
tiją". J is netiesiogiai patvirtina, 
jog Bush'o administracija netu
rėjo savitos politinės vizijos ir pa
sitenkino atsargiu reagavimu į 
pasikeitimus Sovietų Sąjungoje. 

Po Baker'io stambiausia figūra 
šioje knygoje yra tuometinis 
SSRS užsienio reikalų ministras 
Eduard Ševardnadze. Besiderėda
mi jiedu susidraugavo; autoriaus 
bei kai kurių knygos recenzentų 
nuomone, toji draugystė padėjo 
išvengti didesnio kraujo pralieji
mo. 

Baker priminė Ševardnadzei, 
jog JAV jau 40 metų nepripažįs
ta Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą, o Amerikos visuomenė 
„tvirtai identifikuojasi" su Bal
tijos tautomis. „Norėjau, kad 
Ševardnadze suprastų, jog prezi
dentas [Bush'as] negali nukryp
ti nuo tos pozicijos, net jei jis to 
ir norėtų — ko jis nenori", pa
aiškina autorius. 

Autorius prabėgom išreiškia 
pasitenkinimą, kad Baltijos vals
tybės atgavo savo nepriklau
somybę. Tačiau jo pagrindinis 
rūpestis yra JAV-SSRS santy
kiai: „Bet koks Maskvos mėgi
nimas jėga tramdyti Vilnių būtų 
apribojęs mūsų ėjimus platesnėje 
JAV-SSRS dienotvarkėje". Smur
tui suliepsnojus 1991 m. sausio 
13 d., jis rašo: „Negalėjome igno
ruoti sovietų elgesio, bet taip pat 
negalėjome prarasti sovietų 
bendradarbiavimo Persų įlankos 
karo išvakarėse". 

Baker yra atsargus pasako
tojas, retai parodo savo jausmus. 
Bet jis neslepia savo nepasiten
kinimo lietuviais. Latvių ir estų 
politiniai vadovai jam padarė ge
resnį įspūdį, kaip praktiškesni ir 
„racionalesni" asmenys. Lands
bergio ir Vagnoriaus užtikrini
mų, kad jie reformuos ir privati
zuos ūkį, JAV valstybės sekreto
rius išklauso skeptiškai, suabe
joja, ar jų žodžius lydės veiksmai. 

Lietuviai Baker'iui atrodė 
„labai dogmatiški", nes jie rei
kalavo, kad iš Lietuvos bematant 
pasitrauktų sovietų kariuomenė 
ir panašių „neįmanomų" dalykų. 
Prezidentui Bush'ui jis taip rašė: 
„Gal lietuviai tyčia pozuoja 
ir jų pozicija pasidarys racio
nalesnė, kai jie pradės tiesiai 
derėtis su sovietų kariniais atsto
vais. Mes neturėtumėme įsiterp
ti tarp jų ir sovietų, bet laikytis 
nuošaliai ir abi puses raginti, kad 
jos susitartų". 

..Laisvojo pasaulio" vadovė 
užima neutralią poziciją tarp 
ginklais žvanginančio totalitari
nio okupanto ir beginklės oku-

„Užjūrio lietuviai" atkeliavo pas mus 
PAULIUS JURKUS 

1995 metų vasarą mus pasiekė 
pirmieji egzemplioriai knygos 
Užjūrio lietuviai — vardai ir 
veidai 

Anksčiau buvo garsinta spau
doje, kad pasirodys tokia knyga. 
Ji buvo laukiama, nes Lietuva 
tiek metų neturėjo natūralių 
ryšių su užjūrio lietuviais. Reikia 
juos pažinti ir sužinoti, kas jie 
tokie, kuo įprasmino laiką, bū
dami emigracijoje. 

Tokį darbą suorganizuoti tinka
miausias buvę Antanas Skaisgi
ris dėl dviejų priežasių: pirma — 
jis buvo didžiausios valstybinės 
spaustuvės direktorius; antra — 
jo dėdė, motinos brolis, Kazys 
Daugėla, žymus fotografas, gyve
nąs Amerikoje, t ikrai tokiam 
sumanymui pritars ir jį parems. 
Tas dėdė jau savotiškai buvo pra 
mynes taką naujam leidiniui, nes 
1992 metais Lietuvoje pasirodė jo 
nuotraukų albumas Išeiviai iš 
Lietuvos (išleistas „Minties" lei
dyklos). 

Sumanytam planui artimiau
sias buvo Vytautas Maželis, jau 
1989 metais dalyvavęs Lietuvoje 
bendroje fotoparodoje. Ir Algi 
mantas Kezys, žinomas iš parodų 
ir solidaus Retrospektyvos albu 
mo. 

Dar prisidėjo ir viena palanki 
aplinkybė: Antanas Skaisgiris 
buvo pakviestas būti Tautos fon 
do atstovu Lietuvoje. J i s buvo 
kviečiamas į Tautos fondo meti
nius suvažiavimus, kurie vyko 
New York'e. Čia jis turėjo progos 
su albumo dalyviais p lačiai 

Algimantu* Kezys 

Jo paroda „Grįžtančių paukščių preliudijos: Lietuva — bevardes impre 
sijos" kartu su jo knygų ir leidimų ekspozicija šiuo metu vyksta Lietuvių 
dailės muziejuje. Lemont. Illinois. 

išsikalbėti ir iš tu kalbu .sufor
muoti albumo įvaizdį. 

Tuo metu Algimantas Kezys 
buvo užimtas savo naujo albumo 

K«ry« DnugelH 

puotos tautos?. „Pragmatikui" 
Bush'ui tai buvo visiškai logiška. 
praktiška politika. Todėl jis mė
gina padėti lietuviams ir Mask 
vai „užmegzti dialogą"; todėl j is 
ragina Kazimierą Prunskienę lai 
kinai užsaldyti Nepriklausomy 
bės deklaraciją. Autorius neabe 
jojo, kad Lietuva „nepasieks de 
facto nepriklausomybės be di 
dėsnių nuolaidų..." 

Autorius taip pat tvirtina, jog iš 
trijų Baltijos tautų lietuviai esan
tys nepakančiausi rusų atžvilgiu. 
Jis jautė, jog lietuviai kai kuriuos 
Lietuvos piliečhis laiko „lyges
niais už kitus" (t.y., apriboja ne 
lietuvių kilmės piliečių teises) 
Tokį jų požiūri Baker aiškina tuo. 
kad komunizmas „įšaldė senuo
sius tautiškus priešiškumus". 

Taip Baker atsilygina t iems 
įkyriems ir nepragmatiškiems 

• lietuviams. Tokie apibendrinimai 
nėra buvusi Valstybės sekre
toriaus gilesnių studijų išdava 
Atrodo, jog jis tepakartoja ta i , ką 
prie pusryčiu stalo perskaitydavo 
jam trumpai ir paprastai padėtį 
susumuojančiuose memorandu 
muose. Todėl Rusijos ar Vidu
rio-Rytų Europos istorija, kultū
ra, idėjų ir simbolių pasaulis šiam 
pragmatikui tėra tolima abstrak
ti erdvė. 

„Aš tikiu, kad norint ką nors 
nuveikti, nėra būtina teoriškai 
žinoti", rašo Baker'is. „Visad 
geriau jaučiuosi veikdamas, o ne 
apmąstydamas". Tie žodžiai 
tiksliai apibrėžia Baker'io ir 
Bush'o politikos pobūdį. 1989 
metais tapęs prezidentu, Bush 
atleido beveik visus buvusio pre
zidento Reagan'o patarėjus. įskai 
tant ir „sovietologua" bei Vidu 
rio-Rytų Europos žinovus. Spren 
dimai buvo daromi siaurame, už 
darame ..pragmatikų" ir „prak 

tišku politiku" ratelyje. Taip lem
tingaisiais metais Baltuosiuose 
rūmuose žiojėjo intelektualinė 
tuštuma. 

Visa, kas netelpa i paprastos 
kalbos ir . .pragmat iškos ' poli 
tikos dėžute. Baker'iui tėra ..sim
boliu" karalyste. Lietuviai ir 
sovietai turėtu tikroviškai tart is , 
daryti abipuse- nuolaidas <kaip 
tai jam iprasta JAV politiniame 
procesei, o jie yra taip įsipainioję 
į savo skirtingu ..simboliu" raiz
ginius, jog jie nesitaria. Reikia 
dialogo, o dialogo nėra. Netekęs 
kantrybes knygoje retas įvykis 
— Baker pareiškia, jog Maskva ir 
Vilnius ..prasilenkia, kaip laivai 
naktį, nepradedami dialogo". Ir 
lietuviai. »r sovietai nesugeba 
įžvelgti dalyko esmes — kurią 
aiškiai įžiūri ...simboliais" ir 
abs t raktvhėmis neapra izgytas 
Baker! 

Autoriaus ,,praktiško" pasaulė 
vaizdžio gali pakakt i , ginant res
publikonu partijos interesus ar 
sprendžiant administracines pro 
blemas Daugiasluoksnėje ir dau 
giabalsėje tarptautinėje arenoje 
toksai ribotumas gali būti pavo 
j ingas . 'Kai Ševardnadze Ba 
ker'iui . .paaiškina" SSRS dau 
giatautiškumo problemas. Vals
tybės sekretorius nesusivokia, jog 
j i ska tik išklausė padailinto, bet 
iš esmės lenininio pamokslėlio ir 
jį pavadina „kopinu niuansu ir 
aistringu".1 

Toksai įspūdis išlieka ir per
skaičius buvusio JAV Valstybes 
s e k r e t o r i a u s knyga - jot; 
1989 1992 metu įvvkių neima 
nonia įsprausti į utilitarinio prag 
matizmo rėmus Ar i provincia
laus JAV politiko pasaulėvaizdį. 

Algirdas Landsbergis 

ruošimu, bet jis prisidėjo prie šio 
bendro sumanymo. Kazys Dau 
gėla t ikrino savo fotoarchyva. i 
Lietuvą siuntė didelius archyvo 
tu r tus ir kitą reikiama parama. 
Daugiausia laiko turėjo Vytautas 
Maželis, t ikras portretistas. Jis ir 
parodė daugiausia energijos, or
ganizuojant šį albumą. Jo išleidi
mui kaupe lėšas. 

Sudarytojas Antanas Skaisgi
ris, grįždamas i Lietuvą, išsivežė 

daug nuon-auku ir su savo š tabu 
ėmė apipavidal int i a l b u m ą Lei
dinio dai l in inkas buvo Romas 
Duboois. redaktorė - Milda Šeš 
kuviene. J i e apsprendė a lbumo 
stilių: dešiniame puslapyje bus 
didele portretinė nuo t rauka , apu 
cioje po nuo t rauka , kairėje , vaiz
duojamo asmens vardas , pavarde, 
data. kada nuo t r auka dary ta 
Dešinėje po nuo t rauka fotogra
fo pavardė. 

Pus lap i s ka i rė je s k i r i a m a s 
teks tams Aukšta : didelėm rai
dėm vardas, pavardė to asmens , 
čia vaizduojamo. Tol iau surašo
mos svarbiausios žinios api 
menį. jo veikla, jo da rba i , kū 
riniai. Medžiaga išdėstoma dviem 
stulpeliai- . To pat ies puslapio 
apačioje dedamas ang l i škas teks
to vertima.-. 

Teks tu- paras* Beatr iče Klei-
zaHė-Vasarė. ! a r . d ų ka lba verte 
Ema Ma 'u ly te . Emilija Endziu-
laitienė. Rima Masiul i s . Tokioje 
teks tu gausybėje, k u r pi lna įvai
r iausių te rminų, ne išvengiamai 
įsibrauna ir ne t iks lumų. Bet ką 
padarysi - pagr ind ines žmogaus 
ap tar imo žinios išlieka 

A l b u m o t u r i n v s 
> 

Knyga tur i 280 puslapiu . For 
matas - 29 x 22 cm a rba ifc s 8*. • 
colio. Iš viso yra 137 nuo t raukos . 
Iš ju: Kazio Daugėlos • : j l . Al
gimanto Kezio - 24, Vytauto 
Maželio 82. 

Nuotraukoje dažniaus ia : būna 
vienas žmogus - noru e t a s . bot 
fotografai k a r t a i s g a u d ė po 
kalbius dviejų, trijų, nei keturių. 
Yra dvi nuotraukos -u devynių 
asmenų LTupc: viena nuot rauka 
— šešin asmenų, dvi nuotraukos 
— ketur ių asmenų: ke tur ios nuo 
t rauko- - trijų asmenų ir 17 nuo
t raukų, kur vaizduojami du as 
menvs 

Karta is tas pats žmogus karto
jasi keliose nuotraukose Pavyz 

'Nuke l ta i 1 psl.) 
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ATEITININKAI PASAULYJE IR TĖVYNĖJE 
VYTAUTAS DAMBRAVA 

Vakarų įtaka 
rytinei nomenklatūrai 

Kada Anatoly Dobrynin (išbu
vęs Sovietų ambasadorium Jung
tinėms Amerikos Valstybėms ar
ti 25 metų) 1986 metais buvo pa
sauktas į Kremliaus vyriausybe, 
jis buvo tiek mėgstamas Wa-
shington'e, kad tuometinis JAV 
prezidentas Reagan nustebęs pa
klausė: „Ar jis tikrai komunis
tas?" Dobrynin'as ne tik buvo 
partietis, bet labai nuoširdžiai ir 
kompetentingai gynės sovietinės 
sistemos reikalus užsienyje. Dip
lomatinį darbą pradėjo prie 
Stalino, Antrajam pasauliniam 
karui besibaigiant, ir užsienyje 
išgyveno apie 30 metų. Labai 
socialus ir simpatingas rusas 
dešimtmečius dalijosi pasta
bomis, įspūdžiais ir kone intymio
mis diskusijomis su pačiais aukš
čiausiais visokiausio nusiteikimo 
Amerikos politikais. 

Jis savo atsiminimus neseniai 
paskelbė knygoje In Confidence, 
kurioje savaip apibūdina daugelį 
JAV prezidentų, Užsienio reikalų 
ministrų ir nemažai Kremliaus 
vadovų. Nieko ypatingo nematyti 
tuose jo komentaruose, išskyrus 
tai, kad vakarietis skaitytojas 
negali suprasti, kaip didelių dip
lomatinių sugebėjimų ir pasta
bumo žmogus, išgyvenęs Vaka
ruose apie trisdešimtį metų, 
tada ir šiandiena galėjo mastyti 
ir šauniai gyventi, nekreipdamas 
dėmesio į Stalino terorą. Nepa
veiktas Vakarų politinės kul
tūros, per tuos visus metus negei
dė savo tautai laisvo apsispren
dimo ir su pasitenkinimu tarnavo 
Kremliaus vadovybei už gali
mybe būti aukštu technokratu ir 
naudotis jo privilegijomis. Galime 
jį palaikyti tipišku nomenkla
tūros nariu, tačiau tokiu, kuris 
turėjo galimybe nuodugniai 
susipažinti su Vakarų gyvenimu. 
Rašydamas daba/ visai atvirai, 
jis galėjo pasisakyti, kas jam 
nepatiko Amerikos žemyne, kas 
jį žavėjo sovietinėje sistemoje ir 
kas ne. Be keleto šabloniškų pa
stabėlių jokio pas jį įžvalgumo 
tais klausimais nėra. Detaliau
siai aprašo derybas tarp Sovietų 
ir Washington'o. Pasisako, kaip 
įvairūs politikai šioje pusėje elgė
si ir kaip su jais reikėjo derėtis 
Sovietijos naudai. Dobrynin'as 
buvo taip įsitikinės Kremliaus 
pacifiškumu, kad gale savo kny
gos įdėjo Gromyko memoran
dumą, patvirtintą Politbiuro 
1968 metais greit po Čekoslovaki

jos invazijos. Pagal jį, dešimtme
čiais Kremlius galvojo, kad ko
munistinės jėgos pasaulyje laimi 
be tarptautinio ginkluoto konflik
to. Gromyko viename savo rašto 
paragrafe tai aiškiai išdėsto: 
„Mes turime tęsti savo pastangas 
sudaryti palankiausias sąlygas 
komunizmui statyti. I tai būtina 
įtraukti veiklą stabdyti kylantį 
apsiginklavimą ir t.t." Iš tų lako
niškų sakinių aiškiai matyti, kad 
Kremliaus vadai bent tais laikais 
manė, kad jiems nereikės daug 
ginklų plėsti komunizmą pasau
lyje. 

Dobrynin'as neturi geros nuo
monės apie Gorbačiovą, ir vieną 
knygos skyrių pavadino „Gorba
čiovo politinis bankrotas". Jis čia 
sako manąs, jog Gorbačiovas 
nenunvtė, kad visa Rytų Europa 
iškris i Sovietų orbitos per kele
tą mėnesių ir kad Varšuvos pak
tas suby ^s. „[Gorbačiovas] tapo 
bejėgiu liudininku savo politikos 
pasekmių". Apskritai paėmus, 
Kremlius, pagal Dobrynin'ą, 
buvo tada pasimetės; tokiai sui
rutei nebuvo numatyta jokia pla
nuota reakcija. Gorbačiovas nu
metės geriausias kortas, skubė
damas sutikti su Vokietijos susi
jungimu. Dobrynin'as negalėjo 
suprasti, kaip Ševardnadze sėdėjo 
rankas sudėjęs, kada Nicolae 
Ceaucescu (Rumunijos preziden
tas) siuntė telegramas į Kremlių, 
reikalaudamas Varšuvos pakto 
karines intervencijos Lenkijoje. 

Dobrynin'as atsimena, kad 
Gorbačiovas 1986 metais Polit-
biurui sakė: Sovietų ekonomiją 
būtinai reikia reformuoti ir nors 
mes tiksliai nežinome kaip ją pa
gerinti, vis tiek reikia pradėti. 
Siūlė Lenino patarimą: „Bet 
kokiame žygyje svarbiausia įsi
jungti į kovą ir tokiu būdu 
suprasti kas toliau daryti". Iš 
Dobrynin'o pastabų matyti, kad 
Gorbačiovas buvo veiklos žmo
gus, tačiau, pagal jį, labai pavir
šutiniškas, nors darąs gerą įspūd] 
užsieniečiams. 

Tarp kitko, toks Gorbačiovo 
apibūdinimas lyg pritiktų ir 
daugeliui Lietuvos buvusių aukš
to rango nomenklatūristų. Gor
bačiovo karta ir jaunesni no
menklatūroje buvo energingi, 
drąsūs ir iškilo į vadovaujančias 
vietas, pasirodydami, lyg daug ži
ną, ir sugebėjo įtikinančiai at
rodyti, kad viską gali nuveikti. Iš 
tikrųjų, kai iš arčiau tenka 

Sveikinu idėjos seseris ir bro
lius šiame gražiame ir gausiame 
susibūrime. Dėkoju už malonų 
pakvietimą dalyvauti akademi
niame savaitgalyje, už suteiktą 

^garbę prabilti į jus, o drauge mes
ti žvilgsnį į save, į ateitininkų 
veiklos sąlygas šiandieniniame 
gyvenime ir taip pat priminti 
mūsų didįjį rūpestį — Lietuvą ir 
būtiną ateitininkų akciją tė
vynėje. 

Nepaprastai džiaugiuosi, galė
damas sutikti ir pasveikinti 
buvusį ilgametį Ateitininkijos 
vyriausiąjį vadą profesorių dr. 
Adolfą Damušį. Ši asmenybė — 
tai galingas ateitininkų ąžuolas, 
kurio šaknys visuomet buvo 
giliai jaugusios į Lietuvos žemę, 
bet kurio kamienas iki šios 
dienos stiebiasi į viršų — ten, kur 
„Lietuvą Dievas apveizdi ir 
gina". 

Nežinau kitos organizacijos, 
kuri būtų davusi tiek daug kilnių 
vadų ir asmenybių Lietuvai, kaip 
aštuoniasdešimt metų prašoku
sioje ateitininkų istorijoje. 
Pranas Dovydaitis, Kazys Bi
zauskas, Stasys Šalkauskis, 
Kazys Pakštas, Antanas Macei
na, Simas Sužiedėlis, Juozas Gir
nius, Vytautas Vardys — tai tik 
keli iškilūs vardai ilgame jų są
raše. Kanauninkas Povilas Do
gelis, prelatas Aleksandras 
Dambrauskas-Jakštas, vyskupas 
Mečislovas Reinys, kunigas 
Alfonsas Lipniūnas — tai vėl keli 
didingi ateitininkų dvasios vadai, 
o jų yra eilės. Nemaža ateitinin
kų paaukojo gyvybę už Kristų, 

; kurio ženkle jie tarnavo tėvynei. 
Kančia ir krauju pašventinti 
idealai ir idėjos nemiršta; svarbu 

* Paskaita, skaityta Lietuvos am
basadoriaus Lotynų Amerikos vals
tybėms dr. Vytauto Antano Dambra 
vos Ateities savaitgalio programoje 
1995 m. lapkričio 5 d. Ateitininkų 
namuose, Lemont, Illinois. 

mums turėti žmonių, kurie jas 
vykdytų. 

Ateitininkai, pirmiausia gi 
mokslus einanti katalikų jau
nuomenė ir iš jos išaugusi sen
draugių organizacija, išlaikė 
švento popiežiaus Pijaus Dešim
tojo šūkį „Visa atnaujinti Kris
tuje" (Omnia instaurare in Chris-
to), tarnaujant Dievui ir Tėvynei. 
Savo himne sakome, kad „mūsų 
idėjos: tikybos brangybė, moks
las, dorumas, tautos reikalai". 
Katalikiškumas ir tautiškumas 
yra pagrindiniai ateitininkijos 
principai. Tėvynės meilė, patrio
tizmas yra krikščioniškos do 
rybės; mes tikime, kad katali
kiškumas suteikia lietuviškumui 
didesnį kilnumą ir atsparumą. Ir 
ateitininkai savęs neriša su jokia 
politine partija; tai katalikiško
sios akcijos vienetas. 

Ateitininkai gyvena idealui. 
Tik tas žmogus, kuris savo sielo
je brandina idealą, kurį siekia 
įgyvendinti, yra apsaugotas nuo 
laiko nuodų ir skausmų. Ateiti
ninkai laikome Kristų viso gyve
nimo centru, palenkdami žmogiš
kąją prigimtį ir kultūrą religijai. 

Pirmasis veiklos baras visuo
met buvo jaunimas, ruošiant jj 
tautos ir žmonijos gyvenimą at
naujinti Kristuje — taip, kad 
visuomeniniame gyvenime vado
vautųsi laisvės, lygybės ir soli
darumo principais, o krikščioniš
ko auklėjimo dėka taptų pilna
vertėmis asmenybėmis, turin
čiomis išlavintą protą, tvirtą 
būdą, jautrią širdį. 

„Jaunas žmogus be kilnaus 
idealo yra pūvąs kelmas" — 
skelbė jaunimo vadas kunigas 
Alfa Sušinskas. „Jaunystė skir
ta ne tik kūnui brandinti, bet ir 
dvasiai nuteikti herojišku ateities 
gyvenimu". Ir Šalkauskis karto
jo: „Kas nedegė jaunu idealizmu 
ir entuziazmu, tas niekados ne 
buvo jaunas, o kas šito idealizmo 
nepavertė dorinėmis vertybėmis, 

pasižiūrėti į kai kuriuos buvusius 
aukštus nomenklatūrininkus ir 
Lietuvoje, tai taip pat pasimato 
tas gerą įspūdį keliantis „virsi 
ninkiškumo" kone pozavimas, 
tas įtikinantis kalbėjimas ir 
greitų, kad ir neapgalvotų spren
dimų siūlymas. Visa tai tačiau be 
pamatinių žinių, be tinkamos 
padėties analizės, bet su liaudį 
imponuojančiu užtikrinimu. Pa
našiai, kaip Leninas kad siūlė — 
pirma šokime daryti, o paskui 
žiūrėsime, kas iš to išeis... 

Ne kartą knygoje Dobrynin'as 
pasigiria, kad turėjęs labai plačių 
pažinčių visuose Kremliaus ku
luaruose ir buvo gerai infor
muotas apie viską, kas dėjosi So-
vietijoje. Stebėtina užtat, kad jis 
neišreiškia bent dabar įžvalgios 
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kritikos tai sistemai arba nesiima 
įtikinančiai ginti Sovietijos gerų 
bruožų, jei tokių jam pasirodė. 
Atrodo, kad jis buvo ir pasiliko 
patenkintas savo atliktu darbu ir 
pasiektais postais, nesvarbu, kas 
dėjosi Sovietijoje. Užtat šiandie 
ną kažin ar galime apginti teze. 
kad ilgainiui, jei Sovietijos no 
menklatūra būtų turėjusi gali
mybes arčiau pažinti Vakarų 
pasaulį, ji būtų leidusi savanoriš
kai greit pakeisti vidaus san
tvarką ir atsisakyti savo val
dančios pozicijos. Galėtume net 
tvirtinti, kad jei nomenklatūra 
būtų žinojusi, jog ateis jos 
organizuotai galiai dabartinis 
likimas, ji nebūtų paleidusi tuo 
metinių varžtų. Antra vertus. 
niekas nenumatė, kad jiems taip 
gerai išeis asmeniškai. Bent 
vakariečius stebina Dobrynin'o 
nostalgija „seniems geriems lai 
kams", nors jis turėjo matyti, ant 
kokių melo pamatų stovėjo ta jo 
imperija. Jis aiškiausiai matė. 
kad yra kitokių būdų valdytis ir 
kitokių sistemų tvarkytis, bet ir 
po šiai dienai neranda gero žodžio 
Vakarų gyvenimo būdui, nors 
pats, atrodo, labai džiaugėsi 
galėjęs gerai gyventi, tarnau 
damas despotiškai sistemai 

Jonas Pabedinskas 

Dr. Vytautas Dambrava (viduryje) Ateitie* akademiniame savaitgalyje 1986 m. lapkričio S d. Lemont, 
Illinois, su dr. Kaziu Ambrazaičiu (kairėje) ir dr. Vytautu Naručiu (dešinėje). Ateities savaitgalio 
programos vadovu. 

Jono Kuprio nuotrauka 

tas veltui pragyveno savo jau
nystę". Svarbu vėl pabrėžti, kad 
idealai, kaip medžiai, privalo 
turėti savo šaknis žemėje. 

Ateitininkams gyvenimas yra 
ne tik kilni ištvermė ir nuolatinė 
kova, bet ir nepaliaujamas dar
bas ir dargi kuriamasis darbas. 
Šalkauskis sako, kad „tiek atski
ras asmuo, tiek ir visa visuomenė 
be iniciatyvos, be kuriamojo 
užsimojimo, be patvaraus darbo, 
be plačios siekimo perspektyvos 
negali pasižymėti ne tik pro
duktyvumu, bet ir paprastu 
atsparumu gyvenimo varžybose". 
Todėl ateitininkai gyveno ir tebe
gyvena jo reikalavimu „mokėti 
pajusti gyvybingiausius momen
to reikalavimus ir pasielgti, kaip 
principai reikalauja". 

Toks tebūnie įvadas, suglaustai 
primenant ateitininku filosofiją. 

Tie, kurie turėjome laimės baig
ti mokslus Lietuvoje, neturėjome 
problemos gyventi ateitininkų 
dvasia. Mūsų šeima, pavyzdžiui, 
buvo giliai katalikiška ir tau
tiškai susipratusi — kaip ir 
daugelis lietuviškų šeimų. 
Vaikystė prasidėjo su angelai
čiais, su nuolatiniu bažnyčios lan
kymu, patarnavimu mišioms, o 
nuo pirmųjų gimnazijos klasių — 
su moksleiviais ateitininkais, 
kurie tuo metu veikėme slaptai. 
Kartą, atsimenu, tėvelis buvo 
įspėtas apie mano priklausymą 
slaptai organizacijai. Žinau, jis 
pasakė: ..Jūs mano sūnaus nese
kiosite: aš pats sugebu savo 
šeima tvarkyti". Ir kada mane 
kamantinėjo, o kas gi blogo su 
skautais, kodėl jiems nenoriu 
priklausyti, liko neatsakytas 
klausimas: o kas gi blogo yra su 
ateitininkais? 

Vel atsimenu, kai kartą Ute
noje, slaptai išėjus į miškelį su 
jaunaisiais ateitininkais, grįžtant 
namo buvome gimnazijos moky
toju užklupti Paklausus, ką gi 
daro toks mūsų būrys, laiku susi
mėčiau. Tai jaunieji literatai — 
pamelavau Tuo metu kaip tik 
buvo priimtas nutarimas steigti 

Jaunuosius literatus, ir aš šį 
procesą, bėdos verčiamas, pagrei
tinau. Žaibu pavyko iškylą ir ta
riamą jaunų literatų steigimą 
įpilietinti. Ir mes visi išvengėm 
bausmės ir nemalonumų. Sį epi
zodą nutylėjau kapelionui dr. 
Leonui Lukošiūnui, ir jis man 
nieko nesakė, tik kartą klasėje, 
kalbėdamas apie melo nuodėmę, 
įspėjo mokinius sakyti tiesą. 
„Išskyrus Dambrava", — pridėjo. 
Klasėje prasidėjo ginčas, kodėl 
vienam tokia išimtis, tik man 
buvo aišku, ką jis norėjo pasaky
ti. Netenka stebėtis, kad įstojęs į 
universitetą studijuoti teisės 
mokslų, pasirinkau ateitininkų 
korporaciją „Justicia". 

Panašius išgyvenimus turėjo 
daugelis sesių ir brolių ateiti
ninkų. Burtas, tačiau, buvo mes
tas: mūsų tolimesnis gyvenimas 
turėjo vykti katalikų akcijos 
ženkle. 

Atėjo karas, sovietinė, nacių ir 
vėl sovietinė okupacija. Tąsyk 
daugelis Avinėlio ženklu paženk
lintųjų neišsigelbėjo: jie kentėjo 
kalėjimuose, kovojo miškuose, 
trūnijo Sibire. Tiktai Dievas buvo 
jų prieglauda ir tvirtybė, tiktai 
Jis girdėjo tremtinių aimanas ir 
šluostė nuo veido suledėjusias 
ašaras. Partizanų eilėse krito ir 
mano kambario draugas Jonas 
Merkys, ateitininkas. Tauta 
susilaukė naujų šventųjų ir 
kankinių. Savo mirtimi jie stip
rino gyvųjų dvasią, krauju pri
mindami didįjį idealą: „Visa at
naujinti Kristuje". 

Tremtyje išgyvenome pasku 
tintus karo metus. Prasidėjo išei
vijos era, trukusi mažne pusę 
šimto metų įvairiuose pasaulio 
kraštuose. 

Didesniuose lietuvių centruose 
ateitininkai atsikūrė, susijungė, 
ir tęsė savo organizacinį gyve 
nimą. Kiti, išsisklaidę po platųjį 
pasaulį, tos laimės neturėjo. 
Išsilaikė ateitininkiškoji spauda 
— Ateitis ir Aidai, o senosios ka
talikų parapijos susilaukė talkos 
iš pokario ateitininkų, nors ir ne 
tiek, kiek buvo reikalinga. Kaž
kodėl mes atsiribojome nuo 
senųjų išeivių. Buvo tendencija 

juos kritikuoti, palikti juos 
vienus, nors nedaug ką savo 
pasiūlėme. Laikas retino mūsų 
gretas, ilgainiui pradėjome senti, 
lėtinome tempus. Gyvenimas, vė
tydamas ir mėtydamas, skyrė 
mus vienus nuo kitų. Ne vienam 
teko išgyventi asmenines krizes, 
išeivijos audroms blaškant mus. 
mūt-j šeimas, draugus ir pažįsta
mus. Ne vienas ateitininkų 
malda šaukėme: „Viešpatie, skęs
tame. Gelbėk mus". Tiktai Kris
tus tildė audras, ir drąsino: „Ne
bijok, aš visuomet su Tavim. 
Kelkis ir dirbk. Pjūtis didelė, o 
darbininkų maža". Naujomis ne
įprastomis sąlygomis Jis kiek
vienam rodė katalikiškosios akci
jos kelią, ne vienam duodamas 
gigantiškos jėgos kovoti prieš de
vyngalvį slibiną — už Kristaus 
taiką Kristaus karalystėje. Šian 
dien visi matome, kaip tas devyn
galvis priešas mus supa iš visų 
pusių ir kokie negausūs, kokie 
nedrąsūs ir neryžtingi kovoje 
tebesame. 

Gyvendamas Lotynų Ameri
koje matau, kaip gyvenamojo me
to ir vietos ydos, klaidos ir nuo
dėmės veikia žmones, katalikus 
ir net pačią Kataliku Bažnyčią 

Didelę žalą padarė vadinamoji 
laisvinimo teologija. Man pačiam 
teko EI Salvadore lankyti Kris-
tologijos kursą. Kalbėdamas apie 
Kristų Lotynų Amerikoje, kuni
gas kursantams, daugiausia 
jaunimui, rekomendavo ,.Ko 
munistų manifestą", o ne ko
munistams — Šventąjį Raštą. Nė 
nesapnavau, kad štai ateis diena, 
kurią kunigas, kalbėdamas apie 
Kristų Lotynų Amerikoje, iš tiesų 
duos marksizmo-leninizmo pamo
kas. Man žinoma, kad vienoje 
Venezuelos kunigu seminarijoje 
buvo pasiūlyta uždaryti visą 
kursą del seminaristu moraliniu 
iškrypimu Bažnyčių durys už
trenkiamos, vos pasibaigus mi-

I šioms Daugeliui kunigystes sak 
ramentas yra ne pašaukimas, o 
profesija. Kritikuojama ne tik 
vyskupo lazda ir mitra, bet ir 
škaplieriai, ir švęstas vanduo 
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Kada pasigydys 
Lietuvos medicina? 

Oftalmologų metiniame susi
rinkime, ku r i s įvyko Atlanta, 
Georgia, net ikėtai su t ikau vieš
nią iš Lietuvos. Tai buvo Vilniaus 
Santariškių ligoninės akių sky
riaus vedėja. Pasijutau, „kaip 
senais laikais", tarybinėj Lietu
voj. Kaip ir s ena i s l a ika i s , 
prasiveržė nomenklatūr in is pa
sipūtimas ir komunist inė dezin
formacija. Ši gydytoja paskelbė, 
kad niekas nėra davęs gerų in
strumentų Santar iškių ligoninės 
klinikai. Aš docentei priminiau, 
kad esu davęs j iems vartoti visai 
naują, 20,000 dolerių vertės 
Humphrey kompiuterizuotą aki
pločio matavimo instrumentą. Ji 
atkirto, kad aš instrumento ne
dovanojau, o tik paskolinau. Pa
aiškinau, jog aš todėl paskolinau, 
kad nesąžiningas biurokratas ne
parduotų ar neišmainytų šio in
strumento i kitą, kuriuo būtų 
galima užsidirbti pinigų. 

Šios docentės kelionę į Ameriką 
jau ne pirmą kartą užmokėjo 
Lietuvos Sveikatos apsaugos mi
nisterija. Matyt, tokiu būdu at
silygino už jos ištikimą tarnybą 
medicinos nomenklatūrai. Prie to 
paties stalo sėdėjo du jauni 
Lietuvos okulistai, {domu paste
bėti, kad jų keliones apmokėjo ne 
Lietuvos Sveikatos apsaugos mi
nisterija, o Amerikos „Liūtų" 
klubas. Lietuvos Sveikatos ap
saugos ministerija leidžia pasi
važinėti seniems gydytojams, o 
amerikiečiai bando išmokyti Lie
tuvos jaunimą. 

Santariškių akių kliniką aplan
kiau dar Andropovo laikais. Kli
nikai atvežiau amerikietiškų 
vaistų, lęšių, instrumentų. Ste
bino, kad gydytojos visai nenorėjo 
pasikalbėti apie oftalmologiją. Sė
dėjome prie kavos su pyragaičiais, 
ir jos kalbėjo apie mano ameri
kietišką akcentą. Tai pasikarto
jo dar du kartus, kol aš supratau, 
kas darosi. Šios komunistinės 
gydytojos visai nesidomėjo mano 
akcentu, jos tik šaipėsi iš manės; 
norėjo pabrėžti, kad, nors Ameri
kos lietuviai yra pranašesni pro
fesinėje srityje, jos yra lietuviš
kesnės. 

Tada aš pradėjau domėtis jų žo
dynu; kai išgirsdavau negirdėtą 
žodi ar posakį, aš paklausdavau, 
iš kur tas žodis. Jos susigėdo, kai 
pastebėjo, kiek daug rusicizmų 
jos naudoja. Suprantama, kad 
Amerikos lietuvis, gimęs ir augęs 
Amerikoje, toli nuo lietuviškų 
te lkinių, turi amerikiet išką 
akcentą. Nepateisinama, kad lie
tuvės, profesionalės, gimusios ir 
augusios Lietuvoje, surusėjo. 

Gydytojos labai norėjo vaka
rietiško mikroskopo arba lazerio 
Tai joms būtų buvę labai pelnin 
ga, nes pacientai būtų brangiai 
mokėję už gydymą. Aš padovano
jau Universitetui kompiuteri
zuotą perimetrą, nes tai yra es 
minis įrankis glaukomos tyrimui. 
Glaukoma yra neskausminga li
ga. Dainai pacientas nežino, kad 
ją turi ir už toki tyrinėjimą pinigų 
nemokės. Instrumento paskolini

mas buvo savotiškas patikrini
mas. Išaiškėjo, kad gydytojos 
visai nesidomi modernia medici
na ir paciento sveikata. Jos 
domisi tokiu gydymu, kuris būtų 
pelningas. Todėl kompiuterizuo
t a s perimetras nebuvo įvertintas 
ir buvo nustumtas j šalį. 

Neseniai netikėtai teko sutikti 
buvusį Lietuvos Gydytojų sąjun
gos pirmininką, puotaujantį Atei
t in inkų namuose. Lemont, II 
linois. Gydytojas visą vasarą 
praleido Amerikoje. Jo vaikai, 
gydytojai, įsidarbino Amerikoje. 
Buvęs Sveikatos apsaugos minist
ras ta ip pat turi sūnų gydytoją, 
ku r i s dirba Amerikoje. Taigi 
medicinos nomenklatūros tar
nautojų vaikai, pasinaudodami 
tėvų ryšiais, įsidarbino Ameriko
je , ir jų tėvai turės kur bėgti, jei 
sąlygos Lietuvoj toliau blogės. 

Lietuvos nomenklatūros elge
sys labai primena tą samdinį 
Evangelijoje, kuris žinojo, kad 
bus atleistas iš darbo ir, nuėjęs 
pas šeimininko skolininkus, pa
kei tė knygas šeimininko nenau
dai. Tokiu būdu jis norėjo užsi
t ikr int i ateitį, kad, šeimininkui jį 
at leidus, jis bus pasamdytas tų. 
kur ie pasipelnė iš jo apgaulystės. 
Kunigams visada labai sunku 
išaiškinti šį Kristaus mokymą. 
Pamokslininkų išvada yra. kad 
Kr i s tu s ragina mus planuoti 
ateitį . Nomenklatūristai, naudo 
damiesi valdžios privilegijomis, 
rūpinasi užsitikrinti savo ateiti. 
Lietuvos žmonės, jei nori užtik
rinti savo ateitį ir sveikatą, turi 
kuo greičiau sugriebti nomenkla 
tur is tus , kurie begėdiškai išnau 
doja medicinos sistemą, tuo pačiu 
šią sistemą marindami. 

Komunistinė medicinos siste
ma buvo prasta, tačiau ji išlaikė 
t a m tikrą discipliną. Vakarietiš-

(Nukelta į 4 psi.) 

Silkės ir 
kiaušinio kova 

Iš Vinco Krėvės 
archetipų gyvenimo 

REGIMANTAS TAMOŠAITIS 

Kasdienybes de ta lė , suvokta ne 
tiesioginiu pojūčiu, bet per kalbos 
ženklą, žodį, gali k a r t a i s nušvis
ti netikėtomis re ikšmėmis — ypač 
jeigu ji įsikūnija menin io teks to 
erdvėje. Tuomet š iaip koks bui
ties niekniekis i šs iner ia iš bana
lybės dangalo ir pasirodo besąs 
apaugės pačios kalbos senumo 
kultūrine s eman t ika — lyg tas 
smėlio t r u p i n ė l i s sp indu l iuo
jančiu p e r l a m u t r u . K a s gal i 
pasakyti, kokia y ra pe r l amut ro 
spalva? Pasakomi t ik spalvos niu
ansai, interpretacijos. Nes koky
be, ypač mene — neapibrėž iama 
nei sąvokomis, nei formulėmis, 
nei panašiomis kiekybinio pro
tavimo s t r u k t ū r o m i s . T e n k a 
griebtis palyginimų, analogijų, 
tautologijų. metaforų ir pan . 
Žalia spalva yra tokia ka ip žolės. 
Cia abu žodžiai fonetiškai ir 
semantiškai y ra beveik t a p a t ū s 
'žalia žolė), skir iasi t ik funkcijos 
— predikatinė ir subjekt inė . Žolė 
yra žalia ir žaliuoja labai įvairiai , 
tad ir žodžiai, reikal ingi šiai spal
vos gamai apibūdint i , gali dau
gintis ka ip pa tys žolynai. Na , o 
kaip apibrėžti t ok ia s būsenas 
kaip malonumas, meilė, liūdesys? 
Rašytojas j a s ga l i p e r t e i k t i 
meninių priemonių s is temomis , 
tačiau kaip kr i t ikui visa t a i iš
versti į aiškią moksl inę ka lbą? 

Lengviausias ke l ias ta i minė t i 
palyginimai, analogijos, parafra
zės. Perlo spalva y r a maždaug 
tokia, ka ip jį s u b r a n d i n u s i o s 
terpės — kr iauklės pe r l amut ro . 
Žodinėse realijose a ts ispindi j a s 
s u k ū r u s i k u l t ū r i n ė a p l i n k a . 
Meninio kūr inio semant ikoje at
sispindi kūrėjo sąmonė. Litera
tūros kri t iko da rbas irgi dažnai 
yra šiek tiek s t i l i s t iškai pak i tus i 
originalo parafrazė. Rašoma, jog 
poeto, pvz.. Kazio Borutos, eilė
raščių tonas n e r v i n g a s , tūž
mingas, ba l sas t r ū k č i o j a n t i s , 

min t i s t r u p a byrančių strofų 
a rdomomis s in tagmomis ir pan . 
Kr i t ikas sava is žodžiais, be t ne 
mažiau įspūdingai , poetiškai ir 
emocingai a idu atkartoja poeto 
st i l ist ines intonacijas ir visa k i ta . 
vos n e p r a n o k d a m a s poeto. Ta i . 
a išku, t e ik i a darbui neabejotinos 
vertės, j i s darosi įdomus, gyvas , 
n e s c h o l a s t i š k a s ( k i e k v i e n a m 
sveikam žmogui nuobodu skai tyt i 
sausus akademin ius murmesius). 
K l a u s i m a s toks: kaip i š t rūkt i iš 
kūr in io orbi tos ir pažvelgti i jį 
a iškiu teor in iu žvilgsniu. Tai dis
tancijos ir metodo problema. 

Dar v ienas pavyzdys: štai po Ja
ninos R i šku tės recenzijos ,.Svies 
mė lynas d a n g u s " 'Literatūra ir 
menas, 1994, Kr. 481 beveik nebū
t ina ska i ty t i da r ir -luditos Vai
č iūna i t ė s r inkinio — Pilkas šiau
rės namas — ta ip puikiai recen
zente per te ikia visas nuota ikas ir 
vaizdus. 

K r i t i k a s dažnai būna maždaug 
ka ip poe tas — kor.genialus, t.y. 
beve ik gen i a lu s . Impres ionis-
t i n i ų - i n t e r p r e t a c i n i u t a n d e m u 
a m ž i u j e , a t r o d o , k i e k v i e n a s 
žymesnis poetas gimsta su jo 
kalbą mokančiu žymesniu inter 
p re t a to r iumi . Bet jei a t s i r a n d a 
keli v ieno autor iaus interpretato
r ia i , daros i pastebimi a i šk in imų 
s k i r t u m a i — pasirodo ir k r i t ika i 
tu r i savo individualų stilių, pri
gimtį , pat i r t į ir t .t . Viso to negali 
nuslėpt i teiginiai apie a spek tu . 
požiūrio kampo s k i r t u m u s — 
lieka t a pati įkyrėjusi subjekty
vaus kalbėjimo problema Litera 
tū ros k r i t i ka , kaip ir k iekvienas 
k i t a s mokslas , tu r in t i savo p r m 
c ipų i r k a t e g o r i j ų a p a r a t ą , 
pr iva lo kalbėti apie kūr in į ob 
j ek tyv ia i (tai nereiškia, jog apie 
meno kūr in į įmanoma viską pa 
sakyt i iki galo ir uždaryti ji 
formulėje). 

Vincas Krcvc-Mickevičius (18«2-1»54) paskutiniais savo gyvenimo metais. 

Petro Katauiko (Vilnium nuotrauka „Š i rd ie persodinimo operaci ja" . 
I* IWM mi-ty I irtuvių f>>io||ritCi«« pnrodos ("ik moję , kurion tema buvo „Sk a usmu i ir l iūdesys" 

Visu tuo nieko naujo nepasaky
ta ir nekeliama pretenzijų iš
spręsti subjektyvumo klausimą — 
viskas liks kaip buvę. Čia bus 
kalbama apie kitą var iantą . Štai 
nuo kritikos subjektyvizmo mus 
bando apsaugoti rūstoki arche-
tipinių-semantinių gelmių gnos-
tiniai šifruotojai. Tame pačiame 
Literatūros ir meno numeryje 
Ananda Coomaraswamy, nepai
sant žaismingo savo vardo 'Pa
laimingasis šventasis Kumaras 
- indu mitologijoje y r a tokie 
keturi amžinai jauni dieviškieji 
berniukai), r imtai moko, jog tik 
p a v i r š u t i n i š k i e s t e t a i gėrisi 
kūrinio paviršiumi („Meno sim
boliu in terpre tavimas" — abu 
straipsniai Literatūroje ir mene. 
1994 lapkričio 26. Nr. 48). Pavir
šių, t i e s iog inę p r a s m ę gali 
suprasti ir arkl iai . O štai gelmę 
— net ne kiekvienas žmogus, nes 
..simbolio suprat imas yra esminis 
dalykas, o žiūrovo protingumas — 
atsi t ikt inis" . Pastaroji teze gana 
taikli , bet šiuo atveju svarbiau 
rytietiškai tradicinė autoriaus 
nuostata, kuria remdamasis jis 
kūrinio vertės centrą perkelia iš 
kūrėjo individualybės, kaip ernpi-
riškumo ir a ts i t ikt inumo raiškos, 
i amžinųjų simbolių sritį. „Reikš 
mingiausi konkre taus meno kū
rinio elementai yra tie, kurie 
lieka nepakitę tūkstantmečius 
Į |: o mažiausiai reikšmingos tos 
stiliaus variacijos, kurios įgalina 
d a t u o t i k o n k r e t u da rbą ar 
priskirti ji konkrečiam daili 
ninkui". Su ilgaamžių elementu 
n 'kšmingumu gal ima sutikti. 

bet abejotinas atrodo estetinio 
fenomeno specifiškumo nuver
tinimas. Nelabai įtikinamas toks 
esencializmas ir meninio kūrinio 
dichotomizacija, jo perskėlimas į 
dvi puses, kur estetinis pradas 

paaukojamas gnostinei pažin
tinei funkcijai. „Mus klaidina 
mūsų pačių istorines interpreta
cijos" (tai jau žinoma hermeneu 
tikos problema), rašo Cooma-
raswamy, tad reikia įveikti isto
riškumą 'autoriaus individua 
lumą) ir pasiekti metafizinę 
gelmę: nuo estetinio žaismo, „for 
mos juslinės vertes" eiti prie 
„protinės erdvės" Taigi nuo 
perlo spinduliavimo iki jo esmės 
— cheminės kvarco trupinėlio 
formulės. Taip galima suardyti 
meną ir atsidurti mokslinėje dy 
kūmoje, kur neliks jokio žmogiš
kosios gyvybės pėdsako, tik vie
ni dievai arba inertiškas materi
jos smėlis. Žmogus gyvena mene. 
o ne objektyvumo tyruose. Meno 
kūrinį galima vienareikšmiškai 
vertinti ir ne menotyrinių dis
ciplinų metodais, pvz. freudiš-
kai išaiškinus kūrėjo psichopato
loginius kompleksus — bet ta i 
pasiekiama kūrinio sunaikinimo 
kaina, arba tiksliau — pats kuri 
nys išsprūsta su visomis savo 
prasmėmis, o mokslininkas lieka 
vien su savo teorija 

Meno kūrinio kaip archetipiniu 
simbolių kontempliacija - svar 
bus ir vaisingas dalykas. Bet ar 
simbolio galia prieštarauja meni 
ninko individualios vaizduotes 
galiai? Štai Krėvę galima atpa 
žinti iš keliu sakinių — ar tai rodo 

Balio Raugo nuot rauka 

„mažiau veiksmingos variacijos" 
atvejį? Kaip žinome. Krėvė sieke 
pavaizduoti epine tautos dvasia, 
bet. kaip ir tur i a ts i t ikt i su mo
derniųjų laikų žmogumi, aiškiau 
šiai pavaizdavo savo pat ies sielą. 
Jei modernia ja i epochai su
teiksime negatyvias konotacijas, 
sutiksime su Coomarasvvamy. jog 
žmogus „dekadanso periode dau 
giau reiškiasi, negu išreiškia". 
Tačiau gal simboliniai archetipai 
sėkmingai gyvuoja ir subjekto 
aktyvumo epistemoje 'Michel 
Foucault '0 Simbolis gali spon
taniškai įsijungti į v ien inga 
meninę kūrinio sistemą ir veikti 
skaitytojo sąmonę savo figūraty-
vumu 'kai j auč iama , jog šis 
daiktas čia labai . . t inka" ' . Nes 
s t a t i s t i n io ska i ty to jo p ro t in 
gumas tikrai yra a ts i t ik t in is 
Taigi archetipinis simbolis ir kū
rėjo individualybe. į t raukiant i šj 
simbolį į savo menines vaizduotės 
lauką, ne neigia, bet stiprina 
vienas kitą 'be meninio įpras
minimo estetiniu požiūriu pats 
savaime simbolis vra neveiks
mingas, mažai ką reiškia i. Ir ne 
būtinai ši sąveika gali būti iššif 
ruojama racionaliai a r t iku l iu" 
jamo pažinimo lygyje. Mene sim 
bolis gali „žaisti s lėpynių" 

Jdomumo dėlei pažvelkime šiuo 
požiūriu i kokj paprastesni . ,.hui 
tiškesnf' kurinį, lyg ir nepreten
duojanti i jokias archetipines 
gelmes. 

'Nukel ta i 2 psl 
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PARAŠTĖ

Lietuviai ir 
imperijos mirtis

PETRAS EIKŠTYS

Šventė Manhattan’e - 
iš Vilniaus atvyksta 
YIVO dokumentai

1943 metais vokiečių okupuoto 
Vilniaus gete žydų poetas Abra- 
mas Suckeveris ant popieriaus 
skiautelės užrašė savo svajonę, 
jog vienų dienų tada naikinami 
Lietuvos žydų buities ir kultūros 
dokumentai vėl išvys dienos 
šviesų ir sugrįš pas jo gentainius.

Šių metų sausio 31 dienų poeto 
svajonė įsikūnijo New York’o 
68-os gatvės sinagogoje. Vilniuje 
1925 metais įsteigtas ir dabar 
New York’e veikiantis YIVO žy
dų tyrimo centras šventiškai 
paminėjo naujausios YIVO prieš
kario archyvų siuntos atvykimų 
į Amerikų. Dabar jau visi vilniš
kiai YįVO dokumentai persikėlė 
į New York’ų restauravimui ir 
mikrofilmavimui.

Ta proga dabar Izraelyje gyve
nančiam Abramui Suckeveriui 
buvo simboliškai įteikta Simono 
Dubnovo vardo kultūrinė premi
ja už poeto didvyriškų vaidmenį 
mirties akivaizdoje, gelbėjant 
tuos dokumentus nuo sunaikini
mo, ir už jo įnašų į jidiš kalba 
rašomų literatūrų. Dabar Izraely
je gyvenantis 82-metis Suckeve
ris šventėje dalyvauti negalėjo. 
Kalbų metu buvo prisiminta jo 
draugystė su Kaziu Boruta ir 
Ona Šimaite bei kiti jam talki
ninkavę lietuviai.

YIVO centro direktorius Alan 
Nadler dokumentų ištausojimų 
ir sugrųžinimų pavadino „moder
niosios žydų istorijos stebuklu”. 
Paminėjęs, kad dokumentus per
kelti padėjo daugelis žmonių, jis 
tarp kitų padėkojo ir Lietuvos 
prezidentui Algirdui Brazauskui 
bei premjerui Adolfui Šleževičiui 
už paramų.

„Ši diena būtų buvusi neįma
noma be Lietuvos valstybinės 
bibliotekos Judaikos skyriaus 
vadovės Firos Bramson”, kalbėjo 
Nadler’is. Ji pirmoji pradėjo tvar
kyti dokumentus ir buvo pagrin

dinė jungtis tarp YIVO ir Vil
niaus.

Ponia Bramson prabilo į gausių 
publikų litvakiška jidiš kalba. Ir 
ji kalbėjo apie „simha” — šventę, 
taip ilgai lauktų laimės akimir
kų. Tie dokumentai, pabrėžė ji, 
nėra popieriai, bet „mūsų kultū
ros, Lietuvos Jeruzalės dalis” — 
tos kultūros, kurių žudė „rudasis 
ir raudonasis maras”. Fira Bram
son šiltai prisiminė ir lietuvius, 
kurie padėjo gelbėti dokumentus, 
ypač buvusį Knygų rūmų direk
torių Antanų Ulpį.

„Visus litvakus” jautriu, poe
tišku jidiš žodžiu savo kultūrų 
tausoti skatino iš Izraelio pake
liui į Kanadų New York’e susto
jęs rašytojas Grigorijus Kanovi
čius. Prie dokumentų sugrųžini- 
mo daug prisidėjęs autorius savo 
kalboje prisiminė ir savo tremtį 
Kazakstano stepėse bei „žydų 
svąjonėmis ir vargais apsnigtų 
Vilnių”.

„Jei kas prieš dešimt metų bū
tų pasakęs, kad mes čia susitik
sime, sukaupę YIVO archyvus, 
toksai žmogus būtų buvęs pava
dintas psichišku ligoniu”, lietu
viškai kalbėjo Valstybės archyvų 
centro direktorius dr. Alfonsas Pi- 
liponis. „Tai tapo įmanoma, tik
tai įkūrus nepriklausomų Lietu
vos valstybę”.

Dabar Lietuva demokratiška, 
atvira šalis, visi kultūrinio bend
radarbiavimo apribojimai panai
kinti — tęsė direktorius. Čia at
vežti dokumentai tėra „ledkalnio 
smaigalys”, Lietuvos archyvuose 
tebėra sukaupti gausūs Judaikos 
turtai. Užtikrinęs, kad Lietuvos 
bendradarbiavimas su YIVO 
centru nepasibaigė, Piliponis pa
sidžiaugė glaudesniu lietuvių-žy- 
dų bendravimu ir pakvietė Ame
rikos žydus lankytis Vilniuje ir 
studijuoti litvakų kultūrų.

Algirdas Landsbergis

It Algimanto Kezio fotografinių darbų rinkinio „Grįžtančių paukščių preliuduos: Lietuva — bevardės impreeŲos”.

Algimanto Kezio fotografijų ir leidinių paroda vyko nuo tių metų sausio 20 iki vasario 11 dienos 
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IUinois.

Jack F. Matlock, Jr. AUTOPSY 
OF AN EMPIRE. The American 
Ambassador’s Account of the Col- 
lapse of the Soviet Union. New York: 
Random House, 1995. 836 puslapiai. 
Kaina — 35 doleriai.

Pastarieji penkeri metai jaučia
si kaip amžinybė. Prieš penkerius 
metus sugriuvo Sovietų Sąjunga 
ir čia pat pradėjo skęsti į užmarš
ties rūkus. Į universitetus atei
nantiems studentams ir Sąjunga, 
ir marksizmas tebėra tik senie
nos, lygios dinozaurų kaulams 
muziejų stalčiuose. Sąjungos žlu
gimas daug realesnis tiems, ku
rių gyvenimus ji ardė. Ir jaunam 
studentui bus nesuprantamas tas 
pasitenkinimas, kurį išgyvenu 
kiekvienų vakarų miegamąjame 
pamatydamas mažą knygutę, 
kurių prieš kelis metus skubiai 
išleido The New York Times — 
ant jos viršelio užrašyta: „Collap- 

, se of Communism”. Čia tas pats 
' jausmas, kurį atpasakoja maž
daug to paties senumo anekdotas 
iš Maskvos. Prie kiosko langelio 
pilietis prašo Pravdos. Pardavėja 
atsako, kad Pravdos nėra. Klien
tas vėl prašo. Ir vėl. Pagaliau par
davėja jam sako: „Jei dar kartą 
klausi, tai gausi į snapą!” Pir
kėjas sako: „Bet taip smagu gir
dėti jus sakant: ‘Pravdos nėra!’ ”,

Tais nuostabiais ir pavojingais 
komunizmo žlugimo laikais JAV 
ambasadoriumi Sovietų Sąjungai 
buvo Jack Matlock. Jo knyga apie 
imperijos žlugimą svari, ir į švar
ko kišenę netelpa. Jis kuklinasi, 
kad dar per anksti istorikams 
tyrinėti Sąjungos žlugimą, bet 
skaitytojui aišku, kad Sąjungos 
subyrėjimo istorikai neįstengs 
savo darbo atlikti, nepaskaitę 
šios knygos. O lietuviui knygos 
skaitytojui širdį tiesiog kutens 
nuolat keliamas Lietuvos vardas. 
Jei anksčiau instinktas mus vedė 
teigti, kad Lietuva buvo tas 
akmuo, kuris apvertė Sąjungos 
vežimą, tai šioji knyga tą 
lietuvišką įsitikinimą tik parems. 
Knyga atsakys į kai kurias 
mįsles — ar buvo slaptų susita
rimų Maltoje? Kodėl JAV delsė 
pripažinti Baltijos valstybių 
nepriklausomybę po sužlugusio 
pučo?

Ambasadoriaus kelias
Matlock giminė gyvena Ameri

koje nuo septynioliktojo šimtme
čio. Jo protėviai keliavo į 
Ameriką iš pietų Anglijos, ieško
dami tikėjimo laisvės, nes kaip 
tik tuo metu Anglijoje kvakeriai 
buvo persekiojami. Jack gimė 
1929 metais Greensboro mieste, 
North Carolina valstybėje. Dar 
vaiku būdamas bandė išmokti 
skaityti rusiškai, bet visam 
Greensboro mieste nebuvo ru
siškai kalbančio, kuris padėtų 
jam išmokti. Rusų kalba nebuvo 
mokoma 1946 metais Dūke uni
versitete, kurį Matlock pradėjo 
lankyti. Rusų kalba ir literatūra 
vėliau tapo dalimi Dūke curricu- 
lum ir Jack pasirinko jas savo 
pagrindine studijų šaka. 1950 
metais Jack ir neseniai už jo iš
tekėjusi Rebecca įstoja į Russian 
Institute at Columbia Universi- 
ty. Jį baigęs dėsto Dartmouth 
College ir 1956-ais metais įstoja į 
JAV Foreign Service.

Jo pirmasis darbas yra rašymas 
raportų apie Sovietų Sąjungos 
vidinį vystymąsi. Greitai eina 
pakėlimai. Po dvejų metų Austri
joje ir vienerių Vokietijoje jis 
skiriamas postui JAV amba
sadoje Maskvoje. Čia kaip tik 
prasideda Chruščiovo atodrėkis: 
„Rebecca ir aš apsisprendėm išei
ti už diplomatinio ghetto ir bend
rauti su sovietų piliečiais, nors 
iki tokio laipsnio, kad nestaty
tume jų pavojun. Bandėme viso
kius būdus susitikti rusus, bet 
paprastai po susipažinimo trau
kiny ar restorane kontaktas baig
davosi, kartais su atsiprašymu, 
kad tai nepatogu, o dažniausiai 
visai be pasiaiškinimo. Aišku, 
KGB perspėjo mūsų pažįstamus, 
kad su mumis daugiau nesusi
tiktų” (p. 9). Veikė tik du būdai: 
prasidėjus pasikeitimams studen
tais, Matlock su žmona pradėjo 
kviesti amerikiečius ir kitų tau
tybių studentus vakaronėms jų 
bute, o šie savo ruožtu atsivesda
vo savo draugus. Atsivestieji bu
vo arba policijos agentai, arba po
litiniai nekonformistai, busimieji 
disidentai. Sovietiniai kultūros 
darbuotojai, kuriems buvo lei
džiama keliauti Amerikon, taip 
pat turėjo teisę apsilankyti prieš 
ir po savo kelionės. Žymūs ameri
kiečiai, kurie atvykdavo Mask
von kultūrinių mainų programos 
dėka, taip pat turėjo teisę susi
tikti sovietinius inteligentus. Po 
dvejų metų Maskvoje Jack Mat
lock buvo susipažinęs su keliais 
tuzinais rašytojų, aktorių ir tea
tro direktorių. Jis turėjo progos 
keliauti į keturiolika iš pen
kiolikos respublikų. Jo šeima pa
augo nuo trįjų vaikų iki penkių.

Kitus septynerius metus Mat
lock praleido Afrikoje. Jis Valsty
bės departamento buvo prašęs 
skyrimo Afrikon, nes norėjo ste
bėti, kaip naujos valstybės forma
vosi iš jau yrančių kolonįjinių 
imperijų. Jis jautė, kad Sovietų 
Sąjunga pati yra imperija, ir kad 
tas, kas dėjosi Afrikoje, gali kada 
nors būti pritaikoma pačiai 
Sovietų Sąjungai. Jos valdovai 
savo ruožtu būtų bandę naudotis 
yrančiomis prancūzų ir britų 
imperijomis, todėl jis manė, kad

Algis Jakštas Atgimimo ugnis
, Švenčionėliai, 1988

Iš Vasario Šešioliktosios 
ir ją pakartojusios Kovo Vienuoliktosios 

semkimės stiprybės mūsų bendrai ateičiai!

būtų įdomu stebėti sovietų pa
stangas įtaigauti naujas valsty
bes. Matlock su šeima pirmiausia 
buvo skiriami Ghanai, tada 
Zanzibarui, po to perkelti iš salos 
į Tanzania. Tai buvo kaip tik tuo 
laiku, kai sovietų įtaka atrodė be
auganti. Jack stengėsi susipa
žinti su sovietiniais piliečiais, 
kurie buvo atsiųsti diplomatais, 
mokytojais, ar žurnalistais. Jis 
atrado, kad jų dauguma buvo ten 
tik dėl to, kad nors trumpam 
laikui pabėgtų nuo gyvenimo 
varžtų Sovietų Sąjungoje. 
Daugelis jų nebuvo laimingi savo 
gyvenime ir jų ryšiai su afrikie
čiais nebuvo artimi. Jack Mat- 
lock’ui atrodė, kad jų buvimas 
Afrikoje buvo greičiau skiepai 

prieš komunizmą, negu proga ko
munizmu apkrėsti afrikiečius.

Ateinančiame dešimtmetyje 
Matlock darbas tiesiogiai lietė So
vietų Sąjungą, pirmiausia Vals
tybės departamente Washing- 
ton’e, o tada vėl ambasadoje 
Maskvoje. Po prezidento Rea- 
gan’o inauguracijos Matlock vėl 
grįžta Maskvon ir išbūna beveik 
metus, kol atvyksta Reagan'o pa
skirtas ambasadorius Arthur 
Hartmann. Po to seka dveji metai 
Prahoje JAV ambasadoriaus Če
koslovakijai pareigose. Tada vėl 
grįžta į Washington ir dirba Na- 
tional Security Council. Prieš pat 
1986-ųjų metų Kalėdas preziden
tas Reagan skiria Jack Matlock * 
ambasadoriumi Maskvai.

Keliaujantis ambasadorius
Atvykęs 1987-ųjų pavasarį am

basadoriaus pareigas perimti, jis 
stengiasi keliauti kuo plačiau po 
Sovietų Sąjungą. Jis pastebi, kad 
į Baltijos valstybes ambasadoriui 
keliauti neleido JAV nusista
tymas šių valstybių įjungimą į 
Sąjungą nepripažinti. 1963 metais 
kartu su kolega Jack Perry jis 
buvo keliavęs Baltijos valstybėse, 
ir kelionė jam paliko didelį įspū
dį. Jiedu bandė pabėgti nuo Intu- 
risto slegiančios globos ir susi 
tikti bei pasikalbėti su žmonėmis. 
„Viena tema taip dažnai pasikar 
tojo tuose pokalbiuose, kad ji ta-

(Nukelta į 2 psl.)
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Tryliktas sonetas
Gal man ir netinka rašyti apie 

mirtį: nesu nei dvasininkas, nei 
gydytojas, nei apdraudimo agen
tas... nei laidotojas. Tačiau mir
ties sąvoka man, kaip žmogui, 
yra tiek pat reikšminga, kaip ir 
jiems. Ir aš galiu autoritetingai 
su pasitikėjimu tarti: kiekvienam 
lemta numirti. Arba: gyvenimas 
be mirties būtų neįmanomas. Ta
čiau negaliu, kaip dvasininkas, 
rankas pranašiškai iškėlęs, pasa
kyti: netikinčiajam mirtis yra pa
baiga, o tikinčiajam — pradžia. 
Pradžia — kur? Be abejo, danguje. 
Ten — tolių tolybėje. Juk dar ne
seniai, sėdėdamas Švento 
Kryžiaus kapinių šventovėje, 
Culver City, CA, visą laiką ste
bėjau majestotišką Prisikėlimo 
paveikslą už altoriaus ir tuos 
vitražus palubėje. Dešiniajame 
buvo įrašas „Te angelų chorai 
tave pasitinka”. Kairiajame 
vitraže; „Te angelai nuveda tave 
į rojų”. Angliškai tas „Te” rašo- 
,iųąs. „May”.
. Pastaruoju metu šitokios min
tys draikosi mano ūkanotoje 
galvelėje. Kaltas 1996 metų sau
sio mėnuo. Lietuviais negausioje 
Los Angeles nausėdijoje per 
kelias savaites paeiliui numirė 
keturi lietuviai. Jeigu mirtis ne

Uonos Brazdžionienės-Kerr paveikslas „Naktis” (Monikos Lembertienės nuo
savybė).

UŽMERKĖ MĖLYNĖ ŽYDRĄSIAS AKIS)/ cįj 
KOtiMO LŪPOMS AUŠRA SUŠYPSOJO, 

PARMOS, RAMYB^S^SVAJONitįMAKTiS^/ 
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Šiame numeryje:
Atsiskyrimai • A.a. dailininkas Alfonsas Dargis • Vilniaus styginis 
kvartetas Floridoje • Rogės ir pakinktai Lietuvoje • Apie 
bibliografą Julių Tamošiūną • Paul Verlaine šimtmečiui • Ar
chitektas Algimantas Bublys • Corcoran galerija Washington*e 
• Pasaulio lituanistų bendrijos konferencija

būtų tik sąvoka, aš priekaištau
čiau mirčiai. O ji tėra tik tam 
tikro gamtos vyksmo fenomenas, 
tik transformacijos raiška. Taigi 
nieku dėta. Kaltinkim kūną. 
Kaltinkim ligą. Kaltinkim 
gamtą, žiemą, likimą...

O iš tiesų nieko negalima kal
tinti. Amžinai atsiskyrė brangūs 
žmonės. Ką padarysi. Sausio 3 
dieną numirė dailininkė Ilona 
Brazdžionienė-Kerr. Dar taip ne
seniai su ja kalbėjausi šalia jos 
dviejų paveikslų, išstatytų grupi
nėje parodoje Los Angeles Meno 
asociacijos galerijoje. Džiaugėsi ji 
tuo, kad jury komisija priėmėjos 
darbus, nors bendra tema buvo ne 
pagal jos charakterį — nūdienė 
erotika.

Sausio 4 dieną po ilgos, ilgos 
ligos numirė našus rašytojas Jur
gis Gliaudą. Teko man recenzuo
ti, berods, kelis jo romanus. Ver
tinau jo prozos bene svarbiausią 
polinkį — aistringai narplioti lie
tuvių gyvenimo bei likimo aktua
lijas. Jo romanai liepsnojo patrio
tinių samprotavimų reikšmin
gumu, deja, niekada lietuvių 
kalbos beletristiniu grožiu, bent 
tikslumu. Vis tiek jis laimėjo 
daugelį premijų.

Sausio 21 dieną netikėtai numi

rė ilgametė Santa Monica gyven
toja Rūta Arienė, mylima 
Pauliaus Aro žmona. Jos vardu 
jis pavadino judviejų solidų 
butnamį. Eidamas Euclid gatve 
prie California avenidos visad 
nudžiungu pamatęs užrašą „Rūta 
Apartments”.

Po kelių dienų, sunkiai sirgęs, 
atsiskyrė Vytautas Plukas, spau
dos ir minties žmogus, palikęs 
gerą pluoštą neišleistų eilėraščių, 
spausdinęs savo rašinius; dosnus, 
paslaugus, ypač vyresnio am
žiaus žmonėms. Čia nesiruošiu 
minėti visų jo visuomeniškų 
privalumų. Gaila, kad taip įvyko. 
Reikėjo atsisveikinti, ir tiek. Kai 
kam tos per dažnos mirtys sukėlė 
niūrią, nejaukią nuotaiką.

Ką reiškia toks atsisveikini
mas, atsiskyrimas? Kokiomis 
mintimis, kokiais prasmingais 
žodžiais galima būtų sušildyti ne
tekties liūdesį? Prisiminiau Rai- 
ner Maria Rilkės „Sonetus Orfė
jui”. Gyvenimo-mirties sąsąjos 
tema Rilkės (1875-1927) poezijoje 
yra esminė. Tuos 55 sonetus, su
skirstytus į dvi dalis, jis parašė 
per kelias, savaites, sužinojęs 
apie jaunutės šokėjos Wera 
Knoop staigią mirtį. Jos motinai 
Ouckama paguosti laiške jis nu
siuntė antros dalies XIII sonetą, 
jo žodžiais, labiausiai jam artimą 
ir vertingiausią.

Nėra lengvai įkandamas Rilkės 
sonetų turinys. Tai patyriau jau
nystėje, kai pirmą kartą varčiau 
jo knygas. Vis dėlto neišdylančiai 
įsmigo Trylikto soneto pradžia: 
„Sei allem Abschied voran, als 
waere er hinter/ wie der Winter, 
der eben geht”. Tik dvi eilutės, 
bet nesiduoda išverčiamos. Pamė
ginsiu proziškai: Būk pasiruošęs 
atsiskyrimui, lyg jis būtų jau pra
ėjęs, kaip ką tik pasibaigusi 
žiema. Kitose posmo eilutėse: Nes 
tarp žiemų yra viena begalinė 
žiema, kurią, tik išžiemojus, tavo 
širdis ištveria.

Taigi, pranokime netekties gė
lą. Išlaikykim valios tvirtumą. 
Tegul atsiskyrimai mūsų nesu- 
gniuždo. Nebijokim gyvenimo 
kaitos, nei vienatvės, nei mirties. 
Įsidėmėtina, kad šiame XIII sone
to posme žodžiai, susiję su žiema, 
pavartojami keturis kartus. Reiš
kia, žiema arba mūsų sielą gau
bianti vėsa yra tokia visuotinė 
žmogui. Tokia ji buvo ir Rilkei, 
nuolat keliavusiam iš vienos 
šalies į kitą, nuolat išgyvenusiam 
atsiskyrimus su artimaisiais, 
nuolat laiškais ieškojusiam 
žmonių artumo, paramos... Sirgo 
poetas nepagydoma, skausminga 
liga, o vis tiek visas savo buities 
žiemas, skausmus ir sielvartus jis 
stoiškai paversdavo nuostabia 
giesme. Iš jo elegijų ir sonetų į 
mūsų dabartį byloja pagrindinė 
tiesa: gyvendami vienintelį kartą 
ir pagaliau susiliedami su gamtos 
pilnatve, džiugiai įsijunkim ir pa
naikinkim skaičių — „zaehle dich 
jubelnd hinzu und vemichte die 
Zahl”. Visatos pilnatvėje skaičiai 
neturi reikšmės.

Pranas Visvydas

Vėl paviliojo auką kapai,,.
(Alfonsas Dargis 1909-1996)

JURGIS JANKUS

Vėl vienas benamis išėjo į Am
žinuosius Namus. Sausio mėnesio 
13 dieną Vokietijoje Friedrichs- 
hafen’e mirė dailininkas Alfonsas 
Dargis, žmogus, kuris, iš savo 
žemės išvytas, kitur namų nebe
galėjo rasti. Kai rusiški bolševi
kai pradėjo siaubti Lietuvą, Al
fonsas buvo Vienoje bebaigiąs 
mokslus. Gavęs diplomą susi
rinko geriausius savo darbus ir 
patraukė į Lietuvą. Prie sienos 
jau pasitiko kitokie muitininkai. 
Jį patį įleido, bet darbus čia pat 
suplėšė ir numetė. Toks sutiki
mas, žinomą, žmogui skaudžiai 
nuėjo per širdį, bet dar skaudžiau 
buvo, kai sužinojo, kad ir išva
žiuoti nebegali, o Vienoje dar 
turėjo nebaigtų reikalų. Tik švie
timo komisaro Antano Venclovos 
užtarimu gavo leidimą išvykti. Ir 
truputį žvilgtelėjęs į okupantą, 
dar negalėjo tikėti, kad savo kraš
te, nors ir okupuotame, nebūtų 
galima gyventi. Vienoje apsitvar
kęs vėl grįžta ir kaip dekoratorius 
pradeda dirbti teatre. Ką išmokęs 
svetur, norėjo savam krašte pri
taikyti. Tik netrukus pradėjo 
atsiverti negražus naruos valdžios 
veidas. Greitai pasijuto sėdįs ant 
parako statinės. Žmogus, rodos, 
nieko ir staiga dingsta. Net 
nežinia kodėl. Tik todėl, kad 
aplinkui besitrainiojančiam, 
Maskvai ištikimybę prisiekusiam 
kas nors tavo nepatiko, o Alfon
sas buvo toks, kad valdžiai, kuri 
naktimis nieko dėtus žmones 
grobsto, jokios ištikimybės, nei 
tikros, nei apsimestinės, negalėjo 
rodyti. Su malonumu būtų vėl 
atsidūręs Vienoje, bet iš krašto 
visi keliai buvo uždaryti. Jokie 
Venclovos nebegalėjo padėti.

I Tuo tarpu prasidėjo vadinamo
ji repatriacįja. Maskva susitarė 
su Berlynu pasikeisti žmonėmis. 
Rusai išleis iš Lietuvos vokiečius, 
o vokiečiai į vokiečių vietą atsiųs 
Punsko lietuvius. Taip atsirado 
šioks toks plyšys, ir daugelis pa
vojų jaučiančių lietuvių ėmė pasi- 
dirbinėti dokumentus, rodančius, 
kad ir jie turi vokiško kraujo. Al
fonso giminės tokius dokumentus 
parūpino ir jam. Sunkios buvo 
laukimo dienos, nes reikėjo dre
bėti, kad kas liežuvio nepakištų. 
Kai priartėjo išvykimo diena, 
vienas iš draugų pasakė, kad tą 
naktį nenakvotų namie. Alfonsui 

i dviejų sykių nereikėjo sakyti.
Grįžęs iš darbo, į lagaminėlį susi
dėjo reikalingiausius daiktus, 
šeimininkei pasakė, kad išvažiuo
ja į Vilnių ir išėjo nakvoti pas 
draugą. Kitą rytą sužinojo, kad 
naktį tikrai buvo du atėję Alfon
so ieškoti. Kai šeimininkė pasa
kė, kad su reikalais išvažiavo į 
Vilnių, dar klausinėjo ko, pas ką, 
bet moteris pati nežinojo, tai nie
ko ir pasakyti negalėjo. Ta žinia 
Alfonsą visiškai išgąsdino. Su 
baime ėjo į traukinį, traukiny irgi 
drebėjo ir atsikvėpė tik tada, kai 
traukinys įriedėjo į Vokietiją. Ne 
jis vienas toks buvo ir ne jis 
vienas drebėjo, ir turbūt nė 
vienam neatėjo į galvą, kad po 
daugelio metų už okupanto apga
vimą bus atsikeršyta — bus atim
ta Lietuvos pilietybė.

Išvykęs į Vokietiją, ligi pasi
kėsinimo prieš Hitlerį dirbo teat
ruose. Po pasikėsinimo visus teat
rus uždarė, teko dirbti fabrike.

Dailininkas Alfonsas Dargia 1973 metais.

Paskum iš sovietų užimtos vietos 
vėl tik su portfeliuku perbėgęs 
pas amerikiečius, įsikūrė Goet- 
tingen’e. Dirbo Goettingen’o ir 
Hanover’io teatruose duonai, o 
savo kambarėly menui. Apie tą 
laikotarpį Deutsche Geiverkschaft 
Zeitung meno kritikas taip rašė: 
„Alfonsą Dargi susitikau ne atsi
tiktinai. Jis laikomas iškiliausiu 
Goettingen’o grafiku. Nuėjęs pas 
jį į vieno kambario butą, radau jį
palinkusį ant medžio gabalo, ruo
šiantį jį spausdinimui. Kambario 
sienos buvo apkabintos grafikos 
darbais ir nuostabia tapyba. Nors 
jis jau nemaža metų buvo išgyve
nęs Vokietijoje, bet įkvėpimą te- 
besisemia iš bedugnio Lietuvos 
liaudies meno šaltinio”.

1951 metais, ieškodamas tvir
tesnio pamato po kojomis, pusbro
lio dailininko Liudo Vilimo kvie
čiamas, atvyko į JAV. Pusbrolis

Dailininkas Alfonsas Dargis tarp savo mokinių 1970-ųjų dešimtmečiu

amerikinį gyvenimą jau buvo 
pradėjęs Rochester’yje (N. Y.), tai 
ir Dargis čia nutūpė. Čia susi
tvarkė taip: penkias dienas ati
davė duonai, o paskutines dvi, 
šeštadienį ir sekmadienį, menui. 
Kiek padirbėjęs, susiradęs 
vertėją, pasiėmė keletą darbų ir 
užėjo į Rochester’io Meno galeriją 
pasiteirauti, ar negalėtų joje 
surengti savo darbų parodos. Nu
ėjo taip sau, tik pažiūrėti, ką
amerikiečiai apie jo darbus gali 
pagalvoti, bet išėjo šypsodamasis 
— galerija sutiko jo parodą rengti. 
Ir toji paroda buvo ne paskutinė, 
nes po jos beveik kasmet jo paro
dos buvo toje pačioje arba ir ki
tose, po miestą pabirusiose gale
rijose.

Tada Jean Walrath rašė: „Dar
gio tapyba užvis labiausiai 
traukia savo nepalyginamu pa
slaptingumo ir smagumo gelmių

— Maironis
derinimu, savo trapumu ir subti
lumu. Vis kur nors matyti saulė 
raudoname ar geltoname skrituly 
apšviesta tokia spalvota šviesa, 
jog atrodo, kad atsispindėtų iš 
skaidraus vandens gelmių, o raš
to tamsumas mena vidurnakčio 
saulę. Nuostabu, su kokiu sub
tilumu jis visa tai padaro. Jo 
kompozicijose telkiasi vos suvei
kiamos prizmės, dvelktelėjimai, 
debesys, augimas ir erdvė, erd
vė”.

Virginia Jeffry rašė: „Pirmiau
sia Dargi reikia sveikinti už 
paveikslų pavadinimą. Sunku su
prasti, kodėl abstraktiniai 
dailininkai apkrauna savo pa
veikslus vardais. Vardai stumia 
žiūrovą paveikslą suprasti. 
Paveikslas turi kalbėti pats už 
save, be jokių pastabų. Jeigu nori 
rasti prasmę, eik ir ieškok, bet 
kodėl neužtektų pasidžiaugti for
momis, spalvomis ir ta nuotaika, 
kuria paveikslas tave šnekina. 
Dargio parodoje tik eini nuo vie
no paveikslo spalvų sąskambio 
prie kito džiaugdamasis, neklav- 
sinėdamas”.

Tada Dargis visus savo pa
veikslus vadindavo tik kompozi
cijomis. Tik vėliau, pirkėjų spiria
mas, pradėjo ir vardus sugalvoti.

Čia Dargis pirmiausia įsitvirti
no amerikiečiuose. Ir ne vien 
Rochester’yj. Jo parodose pasi
maišydavo kolektorių net iš tolo
kų vietų. Vienoje parodoje pats 
mačiau, kaip vienas, apžiūrėjęs 
parodą, pasirinko septynis pa
veikslus. Kai permetu mintimi, 
ką jis čia sukūrė ir tuos likučius, 
kurie dabar į Lietuvą pateko, tai 
namo sugrįžo dauguma tik tų, 
kurie niekam į akis nekrito. Ga
liu paminėti tik vieną atvejį: vie
ną visą parodą (Alfonsas bene tik 
pirmą kartą vyko į Vokietiją pasi
dairyti su mintimi gal ten ir pasi
likti) Rochester’io Meno galerija 
nupirko, o paskum pati išpardavi- 
nėjo. Tų ir daugybės kitų jo dar
bų lietuvio akis niekada nebema
tys.

Nors čia susirado gerą būrį 
draugų. Gal net daugiau ameri
kiečių negu lietuvių, bet Ameri
kos nepamėgo. Čia žemė buvo ne 
jo būdui. Traukė atgal į Europą. 
Akyse vis tebestovėjo Hitlerio 
meto teatras, kai visi, išskyrus 
vieną kitą šnipuką, buvo nusi
teikę prieš diktatoriaus prievar-

(Nukelta į 3 psl.)
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Ar galima tiesą įšaldyti dogmose?

i

EUGENIUS GERULIS
Garbė Jėzui Kristui!

Kad jie būtų viena...
Vyskupo Pauliaus Baltakio pasveikinimo žodis, tartas 

ekumeninėse pamaldose 1996 m. sausio 21 d. St. Peters
burg, Florida

Mieli broliai ir sesės Kristuje,

Naujojo St. Petersburg vyskupo 
šventimai suteikė man malonią 
progą vėl apsilankyti jūsų gra
žioje bendruomenėje. Nuoširdžiai 
dėkoju misijos kapelionui Tėvui 
Steponui už malonų pakvietimą 
sykiu su gerbiamu evangelikų re
formatų kunigu dr. Eugenium 
Geruliu ir su jumis visais, mieli 
broliai ir sesės, atšvęsti Krikščio
nių Vienybės savaitę, meldžiant 
Dievo, kad Kristaus Paskutinės 
vakarienės malda kaip galima 
greičiau būtų įgyvendinta.

Nors jau 1916 metais popiežius 
Benediktas XV aprobavo ekume
ninį sąjūdį ir specialiu dekretu 
įsakė per visą savaitę nuo sausio 
18 iki 25 dienos ruošti specialias 
pamaldas, meldžiant krikščionių 
vienybės, tačiau iki Antrojo Vati
kano susirinkimo šis ekumeninis 
sąjūdis nepajėgė pilnai išsiskleis
ti, buvo apribojama malda, susi
laikant nuo broliško rankos pa
spaudimo vieni kitiems.

Antrasis Vatikano susirinki
mas krikščionių vienybės atsta
tymo siekimą pabrėžė kaip vieną 
iš pagrindinių tikslų. Popiežius 
Jonas Paulius II savo naujausio
je enciklikoje pažymi, kad, nepai
sant patirtų apsivylimų, krikščio
nių vienybės kelyje yra labai 
daug pasiekta; krikščionys geriau 
suvokia, jog šis susiskaldymas 
yra priešingas Kristaus testą* 
mentui — Paskutinės vakarienės 
maldai.

O dėl mūsų, lietuvių, nors iš pri
gimties esame dideli konserva
toriai, šiame krikščionių vieny
bės kelyje esame padarę geroką įgyvendinimą.

pažangą. Esame išleidę bendrą 
Naująjį Testamentą ir šiuo laiku 
yra baigiamas ruošti spausdini
mui pilnas kun. Antano Rubšio 
išverstas Šventojo Rašto ekume
ninis leidinys!

Ypatingą padėką norėčiau iš
reikšti gerbiamam evangelikų 
reformatų kunigui dr. Eugeniui 
Geruliui. Jis yra vienas iš 
pagrindinių ekumenizmo puose
lėtojų. Jis aktyviai dalyvavo 
Lietuvos Krikščionybės jubilie
jaus renginiuose čia, Amerikoje, 
ir Romoje, nepailstamai skatina 
rengti ekumeninius simpoziumus 
ir pamaldas. Lygiai prieš 30 metų 
— 1966 metų sausio 23 dieną 
Gerulių namuose Čikagoje įvyko 
pirmasis lietuvių ekumeninio bū
relio steigiamasis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo iš katalikų 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, dr. 
Arūnas ir Aušrelė Liulevičiai ir 
Valė Gerulienė, o iš evangelikų — 
kun. Povilas Dilys ir Eugenius 
Gerulis. Netrukus prisidėjo ir 
daug kitų asmenų. ‘

Broliai, sesės, bendra Kristaus 
ir mūsų auka paprašykime Die
vo, kad kiekvienas savo būdu 
galėtume prisidėti prie Kristaus 
Paskutinės vakarienės maldos 
įgyvendinimo: „Tėve, kad jie 
būtų viena, kaip mes esame 
viena: aš juose ir Tu manyje, kad 
jie pasiektų tobulą vienybę ir 
pasaulis pažintų, jog Tu esi mane 
siuntęs” (Jn 17, 21-23).

Dabar, kad mūsų malda ir auka 
būtų Dievui maloni, apgailėkime 
savo nuodėmes, ypač prasižengi
mus prieš artimo meilę, kurie 
taip trukdo krikščionių vienybės

brendo revoliucijos pradžia būsi- 
majam ateistiškam komunizmui, 
tuo pačiu metu Dievas pasirūpi
no, kad pasaulyje rastų sau dir
vą busimasis krikščionijos atgi
mimas — ekumenizmas.

Mūsų laikų ekumeninį sąjūdį 
laikome prasidėjusį nuo 1910 
metų, kai du pasauliečiai protes
tantai — anglikonas J. H. Old- 
ham ir metodistas R. J. Mott 
Edinburgh’e, škotų kalvinistų 
sostinėje, sušaukė suvažiavimą.

Šis sąjūdis vystėsi keliomis 
panašiomis vagomis, kol nuo 
1948 metų vadovaujantį vaidme
nį įgavo Pasaulinė Bažnyčių 
taryba. Joje dabar randame 
bemaž visų krikščionių Bažny
čias. Ten savo oficialų stebėtoją 
turi ir Vatikanas.

Popiežiaus Jono XXIII dėka, į 
bendrąją krikščionių ekumeninę 
veiklą Vatikanas aiškiai įstojo 
nuo 1960 metų, kai Romoje buvo 
įsteigtas Krikščionių vienybei 
siekti sekretoriatas, vadovauja
mas kardinolo Bea.

Jau keli dešimtmečiai, kai

Vyskupas Paulius Baltakis ekumeninėse pamaldose St Petersburg. FL, sausio 
21 dieną. Kairėje — kun. S. Ropotas, dešinėje — kun. M. Kirkilas.

Melskimės: Mūsų mylimas 
Dieve Tėve! Palaimink, Viešpatie, 
mūsų bendras ekumenines pa
stangas. Apšviesk mūsų protus ir 
širdis, kad mūsų bendra veikla 
tarnautų Tavo Vardo garbei, 
Bažnyčios labui ir visos krikš
čionijos bendram, broliškam 
džiaugsmui. To mes nuolankiai 
Tavęs meldžiame per mūsų Vieš
pati ir Broli Jėzų Kristų. Amen.

Brangūs Broliai ir Sesės Kris
tuje,

Prieš kelis mėnesius Veng
rijoje, Kecskemet mieste, įvyko 
tarptautinė ekumeninė konfe
rencija. Joje dalyvavo 180 delega
tų iš 20 kraštų. Dalyvavo ka
talikai, stačiatikiai ir protes
tantai (Darbininkas Nr. 35, 
1995.9.22).

Tarp konferencijos priimtų 
rezoliucijų, viena iš jų skelbia, 
kad mintijimo ir įsitikinimų įvai
rumas turtina Bažnyčią. Kad 
dvasiškai turtėtume, turime bend
rauti ir vieni kitus geriau pažinti.
Pažinimas suartina žmones ir , krikščionija, kaip ir mes šian- 
Bažnyčias (1 Kor 12:12-27). 
Lampades multae — una lux!

Už įvairumą pasisako ir pats 
Popiežius. Jis mums primena, 
kad įvairumas veda krikščioniją 
į neapsakytus dvasinius lobius, 
randamus Kristaus Evangelijoje 
(Jonas Paulius II, Žengiant per 
vilties slenksti, pp. 152-155).

Kunigas Vytautas Bagdanavi- 
čius, pabrėždamas įvairumo ver
tę, rašo: „Liuteronybės iškeltas 
individualaus krikščionio sąjūdis 
yra kūrėjas visos naujųjų amžių 
kultūros!”

„O reformatai”, — toliau rašo 
kun. Bagdanavičius, „atsto
vaudami mistinio Kristaus kūno 
idėjai, gilinosi į tą realybę, kurią 
sudaro tikinčiojo ryšys su kitu”. 
Esą popiežius Pijus XII, pasinau
dodamas reformatų patirtimi, 
1943 metais parašė encikliką 
apie mistinį Kristaus kūną, kaip 
Bažnyčios sandermės pagrindą.

Kun. Bagdanavičiaus nuo
mone, tiek liuteronų asmens lais
vės samprata, tiek reformatų soli
darumo reikšmės samprata yra 
didžiai vertinga duoklė visai 
krikščionijai, todėl „katalikiškoji 
krikščionybė gali ir turi iš jų mo
kytis ir faktiškai jau yra daug 
pasimokiusi” (Draugas, 1987.- 
5.2).

Tad bent trumpai susipažin
kime su sąjūdžiu, kuris suvedė 
mūsų laikų krikščionis brolystėm

Sąjūdžio pradžia

Dvidešimtojo amžiaus pra
džioje, kai caristinėje Rusijoje

dieną, švenčia maldų už krikš
čionių viąn^bę oktavą, kuri 
kasmet būna sausio mėnesį.

Prieš pradedant aptarti ekume
ninius pasiekimus, tenka primin
ti, kad ekumenizmo tikslas nėra 
sukatalikinti protestantus arba 
katalikus suprotestantinti. Eku
menizmas siekia, kad mes visi 
broliškai daugiau sukrikščionė- 
tume!

Suartėjimo apraiškos

Kai išgirstame žodį eku
menizmas, mumyse kyla klausi
mas: „O kiek gi padaryta pažan
gos, žengiant krikščionių suar
tėjimo keliu?” Lyg norėtųsi, kad 
būtų žengiama sparčiau, kad 
veiklos vaisių būtų gausiau.

Apie tai kalba ir pats popiežius 
Jonas Paulius II. Jis sako: „Tiesa, 
Bažnyčios istorijos ratas laike 
sukasi lėtai, bet jis sukasi. Nors 
ir lėtais, bet tvirtais žingsniais jis 
neša krikščioniją suartėjiman”.

Kokias suartėjimo apraiškas 
mes pastebime?

Jėzuitas kun. Avery Dulles 
pažymi, kad nuo Viduramžių iki 
Vatikano I Suvažiavimo, Romos 
atsišaukimai pasižymėjo savo di
dingomis, iškilmingomis, trium- 
fiškomis frazėmis. Buvo tarytum 
griausmo svaidomi ugningi pra
keikimai, ekskomunikacijos!

„Bet”, — rašo toliau tėvas Dul
les, „nuo Vatikano II Suva
žiavimo minėtas Romos stilius 
labai pasikeitė. Dabar Bažnyčios 
tonas tapo ramus, kuklus, nuo
lankus, tėviškai broliškas”.

Algimantas Kezys — iš fotografijų ciklo „Grįžtančių paukščių preliudijos: 
Lietuva — bevardės impresijos".

mečius Roma piktai žvelgė į Liu
terį, kaip į sudegintiną ant laužo 
heretiką. Ekumenizmo poveikyje, 
Romos požiūris į Liuterį diamet
raliai pasikeitė. Štai, minint Liu
terio 500 metų gimtadienį, kaip 
niekada anksčiau, Popiežius Ro
moje 1983.12.11 atsilankė į liute
ronų bažnyčią ir ten pamaldų 
metu tartame savo žodyje jis iš
reiškė pagarbą Liuterio giliam 
religingumui. Liuterio gilų, lieps
nojantį religingumą Popiežius 
pripažįsta ir savo 1983.10.31 
laiške, rašytame kardinolui Wil- 
lebrands (Aidai Nr. 6, 1983).

Kas naujo Romos ir 
anglikonų santykiuose?

Nuo 16-ojo šimtmečio viena iš 
labiausiai krikščioniją skaldan-

čių priežasčių buvo skirtinga iš
teisinimo samprata. Čia Reforma
cijos teologai vadovavosi Naujojo 
Testamento graikų kalbos veiks
mažodžiu „dikaiein” — kas reiš
kia „paskelbti išteisintu”; o 
katalikų teologąį-savo argumen
tus rėmė lotynų žodžiu ,justi- 
ficare” — kas reiškia „padaryti 
išteisintu”.

Dabar, ekumenizmo poveikyje, 
senas ginčas dėl išteisinimo 
sampratos tarp Romos ir angli
konų yra taikingai užbaigtas.

Kokie ryšiai tarp Romos ir 
Pasaulinės Bažnyčių tarybos?

Romos gerą valią įžvelgiame 
Popiežiaus oficialiame vizite, kai 
jis Ženevoje apsilankė Pasaulinės

Šiame numeryje:

Bažnyčių tarybos centre 1969.6.- 
10. Ten popiežius Paulius VI pa
sakė: „Čia esame, su nusižemi
nimu ir pasitikėjimu, Šventosios 
Dvasios pašaukti į vienybę”.

Ar ekumenizmas atnešė kokių 
naujovių protestantams?

1995 metų pavasarį dalyvavau 
Tarptautinėje reformatų konfe
rencijoje, kur atstovavau išeivijos 
ir Lietuvos Evangelikų Reforma
tų Bažnyčiai. Kokias naujoves 
ten pastebėjau?

• Iki šiol pasaulio reformatai 
gan atšiauriai žvelgdavo į Kry
žių, sakydami: „Kristus juk 
prisikėlė, tad nelaikykime Jį 
prikaltą prie kryžiaus”. Konfe
rencijoje pastebėjau, kad reforma
tų požiūris į Kryžių keičiasi; dalis 
delegatų jau dėvėjo kryželius su 
Nukryžiuotuoju.

• Iki šiol protestantai, nepri
pažindami Tradicijos, griežtai 
laikėsi principo Sola Scriptura. 
Konferencijoje pastebėjau, kad 
reformatų požiūris į Tradiciją 
švelnėja.

• Iki šiol protestantai neprita
rė ir dabar nepritaria kultui, 
kuris yra skirtas Marijai gar
binti, todėl ir į pačią Mariją buvo 
žvelgiama lygį „terra incognita”. 
Bet dabar, ekumenizmo povei;zl 
kyje, imama įžvelgti, jog Marijos 
kultas ir Marijos asmuo nėra 
vienas ir tas pats dalykas. Todėl 
požiūris, nors ir į kultą nesi
keičia, bet į Marijos kilnų asmenį 
keičiasi — pavasarėja.

• Iki šiol reformatai ir liute
ronai savo hierarchijai pavadinti 
vengė termino „vyskupas”. Da
bar, ekumenizmo poveikyje, pro
testantų šalyse vyskupo terminas 
ima grįžti — pas liuteronus spar
čiau, pas reformatus lėčiau.

• Pritariant Antano Maceinos 
pastabai, apgailestaujama, kad 
Roma per mažai skiria dėmesio 
eschatologijai (Antanas Maceina, 
Orą et Labora, 1986, p. 9 ir pp. 
205-215).

• Apgailestaujama, kad mišio
se- Komunijos džiaugsmo ir pa
dėkos intenciją vis dar dengia 
kančios ir aukos šešėlis; kad 
buvusi pradinė Eucharistija, 
šimtmečiams praslinkus, tapo 
pakeista į Ostiją.

• Vėlgi apgailestaujama: nors

(Nukelta į 2 psl.)

* Evangelikų reformatų kunigo dr. 
Eugeniaus Gerulio pasakytas 
pamokslas katalikų bažnyčioje, St. 
Petersburg, Florida, šių metų sausio 
21 dienų, švenčiant Krikščionių 
Vienybės oktavą.

Krikščionių Vienybės oktavos proga • LRD laureatė poetė Julija 
Švabaitė • Hario Subačiaus apsakymas • Viktorijos Daniliaus* 
kaitės, Kęstučio Musteikio ir Algio Kemėžio parodos Lemont’e

Kas naujo Romos ir 
ortodoksų santykiuose?

Kai Konstantinopolio stačia
tikių patriarchato atstovas vys
kupas Meliton apsilankė pas 
Paulių VI (1963-1978), popiežius 
atsiklaupęs apkabino svečio ko
jas. Tai buvo Romos atsiprašymas 
už 1054 metais paskelbtą stačia
tikiams ekskomunikaciją (Lietu
vos Krikščionybės jubiliejaus 
komiteto Geroji Kristaus nau
jiena Lietuvoje, Chicago, 1987).

Kas naujo Romos ir 
protestantų santykiuose?

Ryškiai pasikeitė Romos požiū
ris ir į protestantizmą. Ilgus šimt-

Ekumeninių pamaldų metu St. Petersburg, FL. pamokslą sako evangelikų reformatų kunigas dr. Eugenius Gerulis. 
Kairėje — svečias iš Toronto kun. A. Simanavičius ir p. Rymantas, dešinėje — kun. dr. M. Čyvas.
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KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Lietuviai kopia į Vakarų 
televizijos viršūnes

<
„Bagdonas” ir „Ignotas” detektyviniame Oxford’e

Oxford’o universitetas, egzotiš
ki nusikaltėliai, inteligentiški 
detektyvai... Nenuostabu, kad 
britų detektyvinio romano auto
riai nuolat sugrįžta į Oxford’ą. 
Juos, be abejo, vilioja kontrastas 
tarp mokslo šventovės ir joje 
staiga prasiveržiančių pikto jėgų, 
kurias galiausiai nugali protas 
ir dorovė.

Vasariui baigiantis, pirmą sykį 
detektyvinio žanro istorijoje į šią 
oksfordinę struktūrą įsijungė vi
sai naujas elementas. Amerikos 
televizijoje parodytoje populia
rioje britų gamybos „Inspekto
riaus Morse” serijoje du pagrin
diniai nusikaltėliai yra — lietu
viai! (Taip, malonieji skaitytojai, 
niekas nesustabdys mūsų grįžimo 
į Vakarų Europą!)

Ar tai nepakenks Lietuvos 
įvaizdžiui pasaulio akyse? Ši pro
grama rodoma 50-yje šalių. Ne
sirūpinkime. Tiedu lietuviai nu
sikaltėliai — vienas nedoras, ki
tas doras — nėra kokie automo
bilių vagišiai ar Kauno „dakta
riukai”. Jie aukštos prabos.

Vienas jų, Bagdonas, po karo 
įsipilietina Anglijoje, pakeičia 
pavardę, susikrauna didžiulį 
turtą ir pagarsėja kaip mecena
tas. Naujausias jo planas — Ox- 
ford’o universiteto viduryje pasta
tyti didingą kultūrinį centrą.

Kitą tautietį, profesorių Ignotą, 
į Oxford’ą atveda teisybės ieško
jimas: tartum koksai lietuviškas 
Wie8enthal’is, jis stengiasi įro
dyti, kad buvusiu nacių kankiniu 
apsimetantis Bagdonas iš tikrųjų 
patsai yra karo nusikaltėlis — 
„kankinęs lietuvius, latvius, es
tus, lenkus, ir ypač — žydus”. Ne
rasdamas atgarsio, Ignotas pats 
nusprendžia nušauti nedorąjį 
Bagdoną, šiam žygiuojant iškil
mingoje universiteto procesijoje. 
Bet profesoriai šaudo, o kipšai 
kulkas gaudo: jis nepataiko ir jo 
paklydusi kulka nuskina šalia 
Bagdono žygiuojančią garsią dai
nininkę. (Ne be pagrindo liaudies 
išmintis teigia, kad kur daina — 
ten ir lietuvis.)

Vienas įdomiausių scenarijaus 
bruožų yra tų dviejų lietuvių iš
didumas. „Ar jūs žinote apie Di
džiąją Lietuvos Kunigaikštiją?” 
— britų detektyvų inspektoriaus 
klausia Ignotas. „Be abejo, ne
žinote! O Lietuva tada buvo nusi
driekusi nuo Baltijos iki Juodo
sios jūros... Ir’ kokia pas jus, 
britus, tvarka: įstatymai prieš 

Šiame numeryje:
Lietuviai televizijoje • Branginkime žodį • Jurgis Jankus apie a.a. 
dailininką Alfonsą Dargi • Dviejų poetų dialogas: Leonardo And' 
riekaus ir Bernardo Brazdžionio eilėraščiai • Vilniaus styginis 
kvartetas Lemont’e

šmeižtus, spaudos apribojimai. 
Todėl jūsų laikraščiai nedrįsta 
paskelbti mano informacijos apie 
tą karo nusikaltėlį!”

Negailestingiau britus čaižo ir 
nedorasis Bagdonas. „Jūs, britai, 
neturite nė mažiausios nuovokos 
apie tai, kas dėjosi Rytų Europo
je!” — inspektoriui sugriaudžia 
nusikaltėlis. „Žudyt ar būti 
nužudytu — tai buvo vienintelis 
pasirinkimas! O ką jūs pats bū
tumėt darę tokiu atveju?!” „Ne
žinau”, po trumpos pertraukos 
prisipažįsta britas.

Viena subtili scenelė grei
čiausiai praslydo nepastebėta ir 
pačių filmo gamintojų. „Naciai 
mane suėmė, kadangi aš lietu
vis!” — profesorių pobūvyje su
šunka Bagdonas - nevidonas. 
„Nejaugi,” šelmiškai šypsoda
masis jam atsako Oxford’o uni
versiteto kanclerį vaidinantis di
dysis britų aktorius John Giel- 
gud, Lietuvos Gelgaudų-Gedgau- 
dų palikuonis. (Supamas kitų 
žymių britų aktorių, 95-metis 
Gielgud savo vaidmenį atlieka 
pasigardžiuodamas, su jaunat
višku polėkiu.)

Nors pagrindinis veikėjas, in
spektorius Morse, atmezga dviejų 
lietuvių suraizgytas painiavas, 
pergalė jo nedžiugina — jis labai 
nusivilia savo garbintos daini
ninkės asmenybe, nors tebėra 
apžavėtas jos balso. Tą balsą iš 
Wagner’io operos girdime ir fil
mui baigiantis, kai ekrane su
liepsnoja Bagdono suplanuotojo 
kultūros centro modelis — nuo
roda į „Dievų prietemą” (Goet- 
terdaemmerung) ir liepsnojančią 
Valhallą.

Gigantiški simboliai, grandio
ziškos temos... Bet kriminali- 
nis-detektyvinis žanras per 
trapus tokiems užmojams. Kaip 
kriminalinė istorija, „Dievų 
prietema” per daug padrika, pasi
klysta šalutiniuose takeliuose. 
Kaip žvilgsnis į Antrojo pasauli
nio karo tragediją, šis TV filmas 
per daug lėkštas. Nepaprastai 
jautrūs, ypatingos rimties ir 
talento reikalaujantys dalykai 
įspraudžiami į įprastines komer
cines formules, lemtingas dia
logas — į stereotipinių manekenų 
lūpas. Bet pirmą sykį žanro is
torijoje prie dviejų svarbių ma
nekenų buvo priklijuotos lietu
viškos pavardės.

Algirdas Landsbergis

Ieškokime ir 
suraskime žodį

Kalbos etiudai
ALEKSANDRAS 
ŠIDLAUSKAS

Žodžio spalva
Beveik kiekvienas žmogus turi 

įgimtą žodžio jauseną. Bekalbė
damas jis intuityviai susiranda 
reikalingą žodį iš labai didelių sa
vosios kalbos atsargų. „Aš jotojas 
esu!”, sako trimetis „kalbi
ninkas”, dar nežinodamas nė vie
nos gramatikos taisyklės, bet jau 
jausdamas kalbos spalvas. Žo
džiai iš vaikystės, iš tėvų, iš 
tarmės, iš kaimo, o vėliau — iš 
mokyklos, iš knygų, iš laikraščių, 
iš televizijos. Vienas su kitu labai 
susiję, vienas kitą labai papildo, 
praplečia, suaktualina. Žodžio 
spalvą lemia daugis aplinkybių. 
Intonacija, kalbos maniera (sti
lius, mąstymo būdas, kalbėjimo 
greitumas ir kalbėjimo nuotaika, 
žodžio potekstės pabrėžtis, apskri
tai — patys įvairiausi žmogaus 
individualūs kalbėsenos bruožai) 
parodo didžiulę žodžio skvarbą, 
atminti, įtampą ir suvokti. Tiktai 
pats susivokęs, gali suvokti kitą 
ir save. Per kalbą. Vienu žodžiu 
nepaprastai daug pasakoma. 
Keleriopai galima ištarti pačius 
trumpiausius mūsų kalbos žo
džius „aš” arba „ir”, „ne” arba 
„po”. Daugeriopai. Aktorius šių 
dalykų mokosi ir išmoksta, tai jo 
talento savybė, o paprastas kalbė
tojas modeliuoja savo žodį kaip 
koks siuvėjas ar geras meistras. 
Kiekvienas siuvėjas savaip su
kerpa savo siuvinį. O meistro dar
bas regimas iš tolo, gražiai ir 
vaizdžiai kalbančio žodis taip pat 
girdisi iš tolo. Tačiau daug kalbė
ti — tai dar nereiškia ir daug 
pasakyti. Svarbiausia — kalbos 
prasmė, žodžių jungtys, frazės bū
tinumas, jos svoris ir svarba. Per 
mažai apie tai kalbama. Esame 
įpratę labai dažnai klaidas ir 
klaideles taisinėti (tai reikalin
gas darbas), bet vis pamirštame 
pasižiūrėti į patį pirminį kalbos 
dalyką — į žodi. Juo ir tiktai juo 
išsakoma ir išsisakoma. Žodis — 
tai nelyginant išpažinties veiks
mas. Paleidai žodį, ir jau jo neŠe- 
sugausi.

Žodžio įvaira
Taupykime žodį; per mažai apie 

tai kalbame. Tuščiažodžiavimas 
— kalbos yda, bjaurastis. Noras 
gražbyliauti parodo asmens 
mentaliteto menkumą. O žodis 
viską gali, nes jis viską nugali. 
Daug kalbos istorijoje būta viso
kių atsitiktinumų. Kalbininkai 
dar yra įklimpę į kalbos istoriją 
(tai labai gerai), į kalbos kultūros 
dalykus, neretai pamiršdami, 
kad vienintelis žodis, kaip univer
saliausias kalbos vienetas, yra

(Nukelta į 3 psl.)

Kovo Vienuoliktoji

— visą gyvenimą mūsų svajota ir laukta, 1990 metais išaušusi — 

tesutvirtina ji mus dabar nelengvame valstybės kelyje 

ir telaimina mūsų ir mūsų vaikų, laisvų lietuvių, ateitį!

■■ \

B* ■w ■fjll
į " ■ v Mą.

TĖVIŠKĖS DŪMAI
Tavo dūmai, tėviške, nekartūs, 
Ir nedygūs einančiam takai, 
Ir ne vargas žydi tavo vartuos, 
Ir visi tau brangūs mes vaikai.

Vėl tave mes ašarom nuplausim,
Vėl žydės kvietys ir aviža,
Vėl tu būsi mums didžių didžiausia, 
Lino žiedo tėviške maža.

Gintarinė saulė auksu šviečia, 
Ir po debesėliais bus šviesu, 
Kai vėl grįšim iš visų pasviečių 
Iš šios žemės kryžkelių visų.

Tavo dūmai, tėviške, mūs širdis, 
Tartum šiltos rankos, mus apsiaus; 
Tavo šulinys džiaugsmu pagirdys 
Po vargų vidurnakčio tamsaus.

Bernardas Brazdžionis

Bernardas Brazdžionis prieš keletą metų dalijasi savo poezijos posmais su Atgimstančios Lietuvos žmonėmis. Antano Gylio nuotrauka

Kovo Vienuoliktosios šventė Čikagoje 
su svečiu poetu Bernardu Brazdžioniu

Lietuvos vaikų globos būrelis 
„Saulutė” rengia popietę su 
svečiu iš Kalifornijos poetu 
Bernardu Brazdžioniu, pavadintą 
„Puokštė Lietuvos vaikams”, 
rytoj, sekmadienį, kovo 10 dieną, 
3 valandą po pietų Jaunimo cent
re, Čikagoje. Popietės programo
je dalyvaus:

Bernardas Brazdžionis (Vytė 
Nemunėlis);

„Tėviškės” ansamblis (vado
vaujamas Stasės Jagminienės);

„Meškiukas Rudnosiukas” (Či
kagos lituanistinė mokykla);

Rašytoja Nįjolė Jankutė-Užuba- 
lienė;

„Dainavos” ansamblio kameri
nis vienetas (vadovaujamas Da
riaus Polikaičio);

Aktorė Audrė Budrytė;
Jūratė Jankauskaitė;
Dalia Sokienė.

Dekoracijas programai yra su
kūrusi dailininkė Rasa Sutkutė.

„Saulutė” kviečia visus į poeto 
Bernardo Brazdžionio pagerbimą, 
kviečia kartu su juo švęsti Kovo 
Vienuoliktąją, Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo dieną, ir 
savo atsilankymu paremti be
dalius vaikus Lietuvoje.

Po programos visi atsilankiu

sieji laukiami Jaunimo centro 
kavinėje, kur bus proga pabend
rauti su svečiu poetu ir įsigyti jo 
knygas bei parašą.
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Lietuvių
pėdsakai svetur...

/
Paprastai apie Ars Poetica

Apie mokslininką ir poetą 
profesorių Česlovą Masaitį

KAZIMIERAS J. AMBRASAS

Daug kas dabar rašo sunkiai įkandamas eiles. 
Kur kas dažniau lengvai gliaudomas ankštis. 
O iš verlibrų neretai byra šiltas tyrų smėlis 
ir girgžda tarp dantų kaip saulėta savistaba.

Jau nuo seno būriai poezijos mėgėjų naktimis 
audžia eiliuotas išpažintis, šventai įsitikinę, 
jog tai yra visų bičiulių dėmesio vertas dovis — 
jų sielos nepakartojama, elegiškai graži esatis.

O kad tai būtų tiesa! Dažnesnių atveju visa tai, 
ką mes taip įkvėptai surezgė laikom stalčiuose 
yra eilėdara, kurią skaitant užlūžta skandavimo 
melodija, ir kalba yra pilna priplėkusių sąvokų.

Daugeliui šio pobūdžio poetomanams (taigi ir sau) 
galiu patarti per dienų dienas mokytis kalbos, 
įsisavinti visus kirčiavimo ir fonetikos dėsnius, 
nuolat skaityti klasiką, juo labiau gerą žodyną.

O mintys — ką jos reiškia eilėraščių pluoštuos? 
Jos reiškia šį bei tą tik tada, jei yra ne tik 
ką nors sakančios su tikro išgyvenimo virpuliu, 
bet ir svarbiausia, įtaigiu būdu pateikiamos.

Išraiški poetinė forma per amžius likte išlieka. 
Tačiau kai kurios mintys pernelyg greit pasensta, 
juo labiau jei susigiminiuoja su kaitria mada, 
ir nespindi tolimų pastovių žvaigždynų tiesa.

Žvilgterėkime į tirštokas hermetiškas eiles, 
taip kruopščiai narpliojamas analitinių kritikų. 
Ar tie kieti mazgai mazgeliai neatstumia eilinio 
skaitančiojo? Be abejo, atbaido. Ir dar kaip.

Bet reikalauti, kad tekstas tuoj pat būtų aiškus, 
yra nuoga nesąmonė. Užburiančios lyrikos magnetas 
juk ir yra paslapties šydo dengiamas kūnas. Taip — 
širdies įkūnyta kalba dvelkia mįslingu grožiu.

Tam ir yra metaforos, nelyg sparnai peteliškei ar 
paukščiui. Bet imk, žmogau, ir uždėk ant tų sparnų 
dar vieną sparnų klodą, ir dar, ir dar, pamatysi, 
koks žiauriai neįmanomas bus sparnuočių lėksmas.

Nedaug kam rūpi išlaikyti lyrišką saiką. Labiau 
maga vaizdų gausa apkrauti eilėraščio sielą 
tik tam, kad ji pranyktų kelių poteksčių kloduos, 
ir poetas pasįjustų esąs savo slėpinių viešpats.

O vis dėlto, kad ir poetas-poetė bodėtųsi 
antilyriška griausminga minia ir jos puikybėm, 
sąlytis su žmonėmis visada bus brandus: Poezijai 
reikia girdinčio forumo savo gyvatai išlaikyti.

Jos ateitis — žmonės, trokštantys žodžio figūrų, 
žmonės, nepasiduodantys minios malonumų diktatui, 
žmonės, žvelgiantys į kalbą, nelyginant paukščiai 
į erdvę, kur galima nevaržomai ištiesti sparnus.

Pranas Visvydas

Iš tavo Katedros, Valdove, 
kurią lietuvio sieloj pastatei, 
surinkom keturis kertinius

akmenis. 
Iš jų — vilties, tikėjimo ir meilės, 
iš laisvės, įrašytos gėrio ilgesy, 
iš jų, istorijoj ir ateities vilty, 
Tėvynės meilėj ir tikėjime, 
mes statėm, statome, statysime ir 

saugosim 
Tau keturias didingas Katedras, 
Dangaus ir žemės, Viešpatie!

Tatai Česlovo Masaičio knygos 
Sugrįžki niekad neišėjęs (su tikrai 
prasmingom ir įsimintinom daili
ninkės Gražinos Didelytės iliust
racijom) pirmosios eilutės. Tie
siog stebėtis reikia, kiek šio žmo
gaus, knygos autoriaus, pėdsakų 
išlikę ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienio šalyse.

...Česlovo vaikystė ir dalis jau
nystės prabėgo Kaune ir Biržuo
se, kur 1932 metais baigė gimna
ziją, o 1937 metais Vytauto Di
džiojo universiteto matemati
kos-gamtos fakultete įsigijo ma
tematiko specialybę. Jaunas 
absolventas iškart dirbo astro
nomijos katedroje laborantu, asis
tentu ir ėmė dėstyti Kauno Jėzui
tų gimnazijoje. Per karą pasitrau
kus Vokietįjon, netrukus pabėgė
lių tapo išrinktas Regensburg’o 
lietuvių bendruomenės komiteto 
pirmininku, buvo Scheinfeld’o sto
vyklos vadovu. (Štai ant stalo guli 
du 1946 metais Vokietijoje išleis
ti popieriniai pinigai su tokiais 
užrašais: „UNRRA Team 569, 
Scheinfeld 50 Fifty Cents Camp 
Money”. Kitoje pusėje: UNRRA 
569 dalinys, penkiasdešimt centų 
stovyklos pinigai 03684. Tatai ar 
ne vienintelis atvejis tuometinėje 
Vokietijoje, o gal visame pasau
lyje, kai Antrajam pasauliniam 
karui pasibaigus, lietuvis savo 
tautiečiams laikiname persiun
timo punkte su valdžios žinia 
pagamino specialius pinigus. 
Pinigų leidybos istorijoje išties ne 
toks jau įprastas dalykas!) Or
ganizavo pirmąsias lietuvių dar
bo kuopas, darbavosi BALFo, 
VLIKo veikloje ir kitur. Atvykęs 
į Ameriką, dėstė matematiką ir 
astronomįją įvairiose aukštosiose 
šalies mokyklose, kur įsigijo 
daktaratą. Vėliau pradėjo dirbti 
balistikos laboratorijose ir skaitė 
paskaitas, daug bendradarbiavo 
lietuviškoje spaudoje, pasidarė 
lietuviškosios enciklopedijos 
astronomijos skyriaus vedėju, 
nemaža jėgų ir laiko skyrė atei
tininkų judėjimui ir įvairioms 
JAV universitetų matematikos 
draugijoms.

/ tavo tabernakulį lašėjo kraujas, 
Kristau, 

į žemį, plakančią artojo širdyje, 
ir dygo atminimų ąžuolais 
šventam žemaičių ąžuolyne, 
dar niekad nežaliavusiam sapne 

nei praeity 
be Vaidilutės ir be aukuro ugnies, 
kurią žemaičiai pasirinko 
sudegint Volgos barbarų 

riaumojimui, 
atjojusiam į maldą ir tikėjimą 
nužmogintų rytų valdovų įniršiu.

Nelengva pabėgėlio duona 
darbštaus lietuvio neišgąsdino. 
Karo audrų nublokštas iš savo
sios gimtinės, buvęs Kauno prie
miesčių bemiokėlis, nuo Vilniaus 
Astronomuos pašonės, kur vos ką 
tik įsikūrė du jaunavedžiai — Vy
tauto Didžiojo universiteto absol
ventė Elena Balčiūnaitė ir jauna
sis Vilniaus universiteto mate
matikas češiovas Masaitis — 
nesidrovėjo dirbti alaus statinių 
plovėjų vokiškame bravore. O 
paskui — dėl savo nagingumo, 
darbštumo iškopia iki mokslinin
ko vietos, kur savo sugebėjimais, 
įžvalgumu, fantazijos ir atkak
laus darbo kaina irgi dalyvavo 
raketų kūrimo darbe, prisidėjo 
prie kosmoso tyrinėjimų, atvėrė 
kelius palydovams (satelitams), 
padėjo žmogui įkelti koją į ten, 
kur kadaise teišdrįso įsiskverbti 
tiktai didžiųjų fantastų mintis...
Kai žengs iš ateities į Stuokos

Katedrą 
vienuoliktas Istorijos Apaštalas, 
naujoji Katedra užkas visus 

iskarijotus, 
jų sidabrinį išdavimo pelną, 
ir jųjų pelenus sudės visiems 

laikams 
į paniekos muziejaus stalčius. 
Surinkusi vienuolika pavasarių

Česlovas Masaitis

imperija žlugs. Dievo rankos val
domas istorijos ratas tikrai 
greičiau pasisuko: Vilniaus Ka
tedroje ne tik vitražai iš naujo at-
į Katedros vitražus,

i juos nudažys
vienuolikos apaštalų veidais...

Šiuo eilėraščiu išties jau išsi
pildė Česlovo Masaičio pranašys- gyva nelaisvėj mirštančioj širdy 
tė, kurią, jam anuomet apsilan
kiusiam Lietuvoje ir dar soviet
mečiu kieksyk Vilniaus universi
tete, Kauno politechnikos insti
tute skaitant paskaitas ir šiaip 
susipažinus su sovietinio gyveni
mo rūsčia tikrove, pagimdė, iš 
šalies žiūrint, regis, visai ne
esminis dalykas: anuometinės 
visos tos imperijos informacijos 
stygius, tiesiog neatleistina jos 
stoka. Štai kodėl jau prieš sovie
tinės santvarkos žlugimą atsira
do tos pranašiškos eilutės: „vie
nuoliktas istorijos apaštalas” — 
taigi po vienuolikos metų ši krau
ju, prievarta ir neteisybe suręsta

gijo, bet iš čia visa Lietuva kas 
sekmadienį girdi Dievo žodį. Re
liginė dvasia kyla ir skelbiamas... 
Praamžis Kristus — naujų pava
sarių Karalius... Iš tikrųjų šian
dien jau
Naujoji Katedra gyva Tėvynės 

vėjuj,

Šiame numeryje:
Apie poezijos meną • Mokslininkas ir poetas Česlovas Masaitis 
• „Vizijų** muziejus Baltimorėje • Bitės Vilimaitės novelė • Vytės 
Nemunėlio eilėraščiai • Bernardas Brazdžionis Čikagoje.

Sodyba prie Jolės ežerėlio Thompson, Connecticut.

ir juodo melo tamsoje 
liepsnoja jos tikėjimo vitražai 
Tiesos stebuklo ugnimi...

„Keturios katedros”
Retam žmogui galima pritaiky

ti tokius žodžius, kuriais būtų iš
reikšta daugel tų savybių, taip 
dažnai trūkstančių eiliniams lie
tuviams tiek prie Nemuno, Bal
tijos, tiek po pasauli išsisklaidžiu- 
sierųs — mūsų šeimose, įstaigose, 
draugijose, visam politiniam ir vi
suomeniniam gyvenimui: ištiki
mybė Dievui, Tėvynei, begalinė 
meilė ir pagarba savo šeimai, 
kiekvienai pareigai, darbštumas 
ir sąžiningumas...

Amerikoje, Connecticut valsty
bėje, Thompson miestelio pašo
nėje, viename iš daugelio slėnių, 
pakelėje, tarp tankių ir ūksmin
gų medžių pasislėpęs tyvuliuoja 
nedidukas, tamsių krūmų, tiršto
mis lapų lajomis apsuptas, kaip 
lino žiedas ežeras. Jokiame žemė
lapyje šio ežerėlio, lyg Druskinin
kuose esančio brolio — Mergelių 
akys, pavadinimo nėra, bet užtat 
Česlovo Masaičio lūpose ir širdyje 
jis giliai įrėžtas keturiomis 
raidėmis — Jolė. Tai 1970 metais 
mirusios jo vienintelės dukros Ni
jolės (ji buvo Nekalto Prasi
dėjimo putnamiškės vienuolijos 
seselė, tegyvenusi tiktai 28 metus 
— 1942-1970) atminčiai, kurios 
nuotraukos, kartu su jos motinos 
Elenos Balčiūnaitės-Masaitienės 
portretais ir gausiais lietuviškais 
dirbiniais, iškabinėtos ant sienų. 
Šios dvi moterys taip neišdil
domai įaugusio į šio kūrybiško, 
jau 83 metus turinčio, bet dar ne
išpasakytai judraus ir kūrybingo 
lietuvio širdį, kad daugelis šio 
meto jaunavedžių galėtų pavy
dėti tokio tyro ir nuoširdaus jaus
mo, pagarbos ir prieraišumo, ko
kio kupina šio žmogaus širdis. To
dėl nenuostabu, kad jaukiose, 
erdviose ir tikrai lietuviškai atro
dančiose Putnam’o kapinėse abi 
šios moterys ir palaidotos. Čionai

kartkartėmis ateina nulenkti 
galvą ištikimasis vyras ir tėvas 
Česlovas prie alfa ir omega rai
dėmis vaizduojančio paminklo, 
prie kuklios, vienuolyno seserims 
skirtos akmeninės plokštės kito
je tako pusėje, kur įrėžtas Ni
jolės Rožės Masaitytės vardas ir 
pavardė. Išties — tarp šių raidžių 
prasidėjo (gimus ir augus katali
kiškoje šeimoje), praslinko ir te- 
beslenka visas Masaičių darnios 
šeimos gyvenimas. Jis, rasi, dar 
tvarkingiau, nuosekliai, galbūt 
dar giliau ir prasmingiau tęsia
mas ir nūnai, nors šalia jau nebė
ra nei mylimos dukros, nei ištiki
mos gyvenimo palydovės Elenos. 
Kokios plačios kūrybiškos skalės 
žmogus!..

— Matematikoj žodis turi nepa
prastai siaurą prasmę, — cituoja 
savo dėdės žodžius Teresė Aldona 
Gečienė įžangoje, kurią yra para
šiusi kitai Česlovo Masaičio eilė
raščių knygai Nuotaikų pėdsakai, 
išleistoje Vilniuje 1992 metais (ją 
išmoningai iliustravo dailininkė 
Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnie- 
nė). Savo eilėraščiais, kurių vaiz
dingumo, gilios prasmės, taurios 
lietuviškos savimonės galėtų pa
vydėti ir net iš jų pasimokyti 
nemaža sparčiai modernėjančių 
ir jau sumodernėjusių poetų, Čes
lovas Masaitis stengiasi išplėsti 
lietuviško žodžio galimybes, anot 
jo, matematikos susiaurintą žo- 4 
džio prasmę. Tačiau, tiesą sakant, : 
poezija, eilėraščiai — jam antra
eiliai dalykai. Jais analitinio 
mąstymo matematikas visiškai 
negalvojo išjoti į viešumą. Jam 
eilėraščiai daugiausia — vidinė 
saviraiškos priemonė, slaptų ! 
jausmų ir išgyvenimų žaibolaidis, 
tėvynės ilgesio ir vidinių, 
šeimyninių bei tautos dramos ir 
bendroji pasaulio sielvarto styga. 
Šią stygą nejučiomis išjudino Put
nam’o vienuolyne gyvenęs ir pats 
labai daug pats rašęs kun. Stasys 
Yla. Tai jis, sužinojęs, kad profe
sorius Česlovas, pasinaudodamas 
paskutiniųjų metų žmonos Ele
nos posakiais, jos ištartomis min
timis, kurios meniškai įaustos į 
originalias eiles (iš jų susidarė 
net visas skyrelis „Kai leidžias 
saulė”), paprašė atnešti pluoštą, 
o paskui nusiuntęs čia į vieną, čia 
į kitą redakciją, lietuviškai 
visuomenei parodė, kad tą „sau
są matematiką” galima ir dera 
poetu laikyti. Ir taip iš seniausių 
laikų, kai dar 1944 metais nuo 
karo audrų jaunavedžiai bėgo į 
Vakarus, ligi šių dienų prie ro
maus ir vaizdingo Jolės ežerėlio 
Connecticut valstijoje našlystės ir 
priverstinės viengungystės meto 
iš pakampių surankioti ir kom
piuteriu rūpestingai perrašyti 
eilėraščiai susirikiavo į du apy
storius keturis penkis šimtus pus
lapių tomus...

Ne vien tik keliolikos akrų eže
ras Thompson miestelyje turi ke
turias raides, ne tik parašytas 
eilėraštis „Keturios katedros”, 
bet ir ant keturių kertinių ak
menų laikosi įvairiašakė, dau
giau mįslinga negu atvira Česlo
vo Masaičio asmenybė. Įkopęs į 
pasaulinio masto balistinės astro
nomijos mokslininko kėdę mate
matikas. Daugel ką parėmęs ir 
net išmokęs kompiuterio paslap
čių, pats nesiskiria kasdien su 
šiuo sudėtingu elektronikos prie
taisu ir daugel valandų pralei
džiąs prie mirgančio ekrano. Pa
galiau, subtiliai išmiklintas ma
tematinės protausenos profeso
riaus protas leidžia ne tik paskai
tyti įdomią paskaitą apie ab- 
strakčiuosius, bet ir konkrečiau- 
sius daiykus. Taigi — matemati- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Lietuvai McDonald’s
dar nereikia

K. V. Banaitis ir jo opera „Jūratė ir Kastytis”

Kartais girdime, kad Lietuvoje 
paslaugų srityje, ypač tokių, 
kuriomis gali pasinaudoti tu
ristai, reikia pastatyti ypatingos 
prabangos patalpas, pačius bran
giausius ir įmantriausius įrengi
mus, kad tuo būtų galima impo
nuoti ir pritraukti užsieniečius. 
Dar neįprasta žiūrėti į investa
vimą kaip galimybę tinkamai už
dirbti pinigą. JaHn-angiai atsi
eina konstrukcija, tai už brangiai 
reikia pristatyti ir paslaugą, ir 
tokiu būdu mažinama paklausa 
iš vietinių. O juk ir turistas į 
Lietuvą nevyksta dėl prabangos. 
Dabar užsienietis nori pamatyti 
kraštą, kurį mažai kas yra ap
lankę, patogiai pakeliauti, šva
riai bei saugiai apsistoti ir 
skaniai pavalgyti. Visa tai už 
žemą kainą, tokią, kokia imama 
Portugalijoje, Tunisijoje, Rumu
nijoje ar panašiuose besivystan
čiuose kraštuose. Nėra mums ko 
didžiuotis, kad mūsų viešbučiai 
pigesni už Maskvos.

Kalbėdami apie vietinę paklau
są, mes ypačiai susiduriame su 
paslaugos ar gaminio kaina, nes 
mūsų uždarbiai Lietuvoje dau
giausia yra žemi. Bet ir čia, kurį 
laiką, vyravo noras investuoti dėl 
ko nors ypatingo, neatsižvelgiant 
į vakarietišką ROI (return on in- 
vestment) — „investavimo atpil
dą”, t.y. gerą procentą uždarbio 
pagal įdėtą pinigą. Nemažai ir 
mūsų „holdingų” (investavimo 
bendrovių) neužtektinai kreipė 
dėmesio į tą santykį tarp inves
tuotos sumos ir investicijos kon
krečios naudos.

Nepasamt to, kai kurie ypa
tingi paslaugos vienetai, neseniai 
įsteigti, yra davę gražių rezultatų 
ir kelia mumyse pasididžiavimą. 
Tokių restoranų ar tokių parduo
tuvių jau turime Vilniuje. Daugu
ma tų vienetų yra tačiau tiek 
brangūs, kad 'padorus’ žmogus jų 
paslaugomis negali naudotis. Visi 
tačiau norėtų nors ir retkarčiais 
kur nors kultūringai prisėsti, pa
valgyti, ar užeiti apsipirkti.

Šiandien tačiau tokių vietų ne
daug. Gedimino prospekte Vil
niuje, retas 'mirtingas’ žmogus 
gali dažniau pasinaudoti ten siū
lomomis paslaugomis.

Kalbama, kad jau rimtai vyks
ta derybos dėl McDonald’s res
toranų steigimo Lietuvoje. Jei in
vestavimo pinigai ateitų iš 
turtingų privačių asmenų, tai 

v

Siame numeryje:
Lietuvai McDonald’s nebūtinas • V. K. Banaičio opera „Jūratė ir Kastytis”
• Žemaitės „Trys mylimos” Amerikoje • Alvydo Pakarklio paroda Čikagoje
• A.a. Aleksandro Radžiaus poezijos rinkinys „Kryžių kalnas” • Viktorijos 
Daniliauskaitės, Kęstučio Musteikio ir Algio Kemėžio paroda Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemont, IL • Vytė Nemunėlis — Bernardas Brazdžionis Čikagoje

šitokį greito aptarnavimo „kot
letų” (hamburgers) restoraną 
būtų įdomu turėti Vilniuje. Bet, 
jei jo steigimui bus gautos garan
tijos ar investicijos iš užsienio 
skirtų Lietuvai paskolų, tai tokia 
investicija mūsų kraštui dabar 
visai nereikalinga. Jau ir taip 
turime nemažai Vilniuje brangių 
vakarietiškų restoranų jaunuo
liams, su telefonais prie ausies. 
Maskvos McDonald’s parduoda 
savo „hamburgerius” už labai 
aukštą vietinę kainą. Taigi ir Vil
niuje retas kas šiais laikais galės 
tokia paslauga pasinaudoti, nes 
už užkandį, manytume, reikėtų 
mokėti apie 20 litų. McDonald’s 
steigėjas Ray Kroc (šių eilučių 
autorius jį pažinojo) pradėjo ir 
išvystė koncesinių verslų (fran- 
chising) greito ir pigaus aptar
navimo restoranų grandinę. To
kių, kurie pardavė tada tik vie
nos rūšies patiekalą: „Hambur- 
ger” — amerikietišką kotletą su 
bandele ir keptomis bulvėmis. 
Tai buvo ir tebėra visiems pri
einamas Vakaruose užkandis 
švarioje, mandagioje ir labai 
greitų paslaugų aplinkoje. Šių 
dienų McDonald’s yra jau kitoks 
nei pirmaisiais savo egzistencijos 
dešimtmečiais ir pareikalauja 
brangių įrengimų, ypatingo įpa
kavimo bei didelio investavimo. 
McDonald’s pradėjo ir pasiliko 
vadovaujančioje pozicijoje greito 
aptarnavimo restoranų sektoriu
je (angliškai QSR — Quick Ser- 
vice Restaurants), bet jų dabar 
yra daug ir visokiausių.

Tai labai gerai organizuota 
bendrovė ne tik kiekvieno QSR 
vieneto atžvilgiu, bet taip pat gar
si savo vadybos metodais, dirbant 
su jų tiekėjais, naujų idėjų įdie
gimu ir, svarbiausia, geru „fran- 
chising” (koncesinių verslų) sis
temos vartojimu. Pagal tą siste
mą, vietinis asmuo ar grupė inte
resantų nusiperka iš McDonald’s 
ne tik teisę steigti tokį QSR, bet, 
svarbiausią, įsigyti visą reika
lingą mokymą bei paramą tokį 
vienetą pelningai vesti.

Tie metodai Vakaruose yra ga
na plačiai vartojami per tą kon
cesinių verslų sistemą ir tokių 
metodų Lietuvai labai šiandieną 
reikėtų. Tačiau McDonald’s grei
to aptarnavimo restoranas šiuo 
metu nebūtų mums naudingas, 
nes jo produktas parsiduotų per 
brangiai, kad vidutinių pajamų
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j 1940 metais, pirmosios sovietų i radario. Ypač studijų laiku Leip- 
okupacijos metu, pas Banaitį at
vyko Kauno konservatorijos dele- j 
gacija, siūlydama pasirašyti raš- 1 
tą — padėką sovietams už Lietu
vos „išlaisvinimą”. Banaitis 
griežtai atsisakė tokį raštą pasi
rašyti, pridėdamas savo komenta
rus, kurie nepatiko komunis
tams. Po to jis buvo atleistas iš 
Kauno konservatorijos direkto
riaus pareigų, kurias jis ėjo nuo 
1937 metų, o 1938 metais buvo 
pakeltas profesorium. Apie pa
sitraukimą iš Lietuvos 1944 me
tais Banaitis taip kalba: „Tai bu
vo lyg ir pasikartojimas paskuti
nių Pompėjos dienų, kuomet žmo
nės nuo Vezuvijaus lavos bėgo pa
našiai, kaip dabar nuo bolševiki
nio maro! Kiek nemigo naktų 
man pačiam teko praleisti drėg- Į naitis atsakė, kad devynios die
nose šaltose slėptuvėse Kaune, nos yra per trumpas laiko tarpas. 
Gumbinėje, Karaliaučiuje, o ypač Kažin ar koncertas būtų pavykęs, 
Dresdene ir Berlyne. Kartais net nes didesnė pusė keleivių susirgo 
tris kartus per naktį tekdavo šok- Į jūros liga, 
ti iš lovos ir bėgti į slėptuvę, į 
drėgną rūsį, kur nuolat grėsė pa
vojus būti gyvam palaidotam”.

Apie gyvenimą Vokietijos sto
vyklose taip atsiliepia gaidų lei
dėjas Balys Jacikevičius: „Kam
barėlis, kuriame gyveno K. V. 
Banaitis, buvo mažas, siauras, 
barakinio charakterio ir nors jau 
buvo pavasaris, bet buvo dar šal- I jos nematęs. Bet tame parke kom- 
toka, o kambarys buvo nekūre
namas ir drėgnai šaltas. Be pia
nino kambaryje buvo kukli lova, 
didokas stalas ir pora aplūžusių 
kėdžių. Ant pianino, ant stalo ir 
visur kitur kambaryje buvo pri- 
dėstyta gaidų ir todėl nebereikėjo 
spėlioti, kas per vienas yra to 
kambario gyventojas. Banaitis 
mane sutiko su šiltu nuoširdumu 
ir nepaprastai susirūpino, kuo ga
lėsiąs mane pavaišinti pusry
čiams”.

1948 m. spalio 23 d. Vokietijoje 
mirė kompozitoriaus brolis-agro- 
nomas Justinas Banaitis. Operos 
solistei Vincei Jonuškaitei 1948 
metų pabaigoje rašytame laiške 
K. V. Banaitis taip pasiguodžia: 
„Su jo mirtimi aš nustojau ne tik 
mylimo, taikaus ir švelnaus būdo Į Jakubėnas: „Komp. K. V. Banai- 
brolio, bet ir kilnios sielos ge- čio opera „Jūratė ir Kastytis”

■ buvo projektuojama seniai. Jau 
1932 m. turėjo poetės Bronės Bui- 
vydaitės parašytą libretą ir buvo 
sukūręs keletą scenų, tačiau vė
liau jo svarbiausias kūrybinis 
uždavinys buvo sonata smuikui ir 
fortepijonui”. Tai patvirtina ir 
agronomas Antanas Šantaras 
(Draugas, 1972 m.). Pokalbyje su 
K. V. Banaičiu Vokietijos Muel- 
dorf o stovykloje Banaitis pasakė 
Šantarui, kad operos mintį ir idė
ją savy puoselėja jau nuo seniai. 
Šantaras, būdamas stovyklos ko
mendantas, išgavo Banaičiui erd
vesnes patalpas ir parūpino jam 
pianiną. Laiške operos dirigentui 
Aleksandrui Kučiūnui 1952 m. 
gegužės 26 d. Banaitis taip rašo: 
„Aš dar Lietuvoje gavau gana po
etiškai nuotaikingai parašytą 
Bronės Buivydaitės libretą, kurį 
pavyko atsigabenti Vokietijon, o 
iš čia ir Amerikon. Bet jį reikėtų 
gerokai keisti, trumpinti bei su
intensyvinti dramatiniu požiūriu. 
Minėto libreto pagrinde yra mū
sų pajūrio legenda apie Jūratės ir 
Kastyčio meilę”. Iš vienos laiško 
vietos susidaro vaizdas, kad Ba
naitis galvojo ir apie kitą operai 
tinkamą temą. Tame pačiame 
laiške jis taip išsireiškia: „Brook-

asmens šeimos nariai galėtų to
kia paslauga pasinaudoti.

Siūlytina atsivežti arba steigti 
Lietuvoje tokius QSR vienetus, 
kurie nepareikalautų didelių in
vesticijų, naudotų kiek galint 
daugiau mūsų vietinių žaliavų, 
prisitaikytų prie mūsų skonio ir 
ne tik, kad būtų prieinami, bet 
kartu vartotų QSR ir koncesinių 
verslų sistemos metodologiją. Tą 
pasiekti galima be McDonald’s ir 
nepalyginamai pigiau bei nau
dingiau mūsų kraštui. 

Jonas Pabedinskas

žige jo parama man buvo lemian
čios reikšmės, per keletą metų jis 
man siuntė bemaž visą savo ai- 
ga •

Prieš apleisdamas Europą Ba
naitis taip rašo profesoriui Juozui 
Žilevičiui: „Ksaveras Strumskis 
sudarė dokumentus atvykti į 
Ameriką. Taigi mano maršrutas 
dabar jau pasisuko Brooklyno 
link, o Kalifornija tuo tarpu at
puola”. Iš to laiško atrodo, kad 
Banaitis mėgino galimybes pa
tekti į Kaliforniją. Į JAV kom
pozitorius Banaitis atvyko 1949 
spalio mėnesį. Man teko plaukti 
tuo pačiu laivu. Kadangi kelionė 
truko devynias dienas, tai kažkas 
prašė Banaiti suorganizuoti lietu
vių chorą ir laive padainuoti. Ba-

1951 metų pavasarį Pranas 
Narvydas ir Irena Banaitienė su 
kompozitorium Banaičiu nuvyko 
į Prospect parką. Buvo pats 

gėlių žydėjimo metas. Banaitis 
sustojo prie vandens lelijų ir 
žiūrėjo į nepaprasto grožio žiedus. 
Jis pasakė, kad dainą „Vandens 
lelija” parašė visai vandens leli- 

pozitorius ilgai žiūrėjo į žydinčius 
gėlių vainikus. Atrodė, kad gėlių 
spalvos ir formos veikė į jo muzi
kinius jausmus. Kai Anglijoje pa- 
baltiečių koncerte Izabelė Mote- 
kaitienė padainavo kūrinį „Van
dens lelįja”, Times (1948 m. ba
landžio 13 d.) muzikos recenzen
tas pavadino šią dainąmriginaliu 
kūriniu. O kompozitoriaus ko
mentaras buvo toks: „Lietuvoje ši 
kompozicija buvo laikoma nela
bai dėkinga, beveik niekieno ne
buvo dainuojama. Pasirodo, kas 
netinka Žagarei ar Lazdijams, tai 
tinka Londonui”.

Sukurti operą Banaitis galvojo 
dar Lietuvoje gyvendamas. Vie
name leidinyje apie šią mintį taip 
pasisako kompozitorius Vladas

Kompozitorius Kazimieras Viktoras Banaitis (1896-1963)
Vytauto Maželio nuotrauka

lyne kai kuriuos mūsų jaunuo
sius rašytojus sudominau istori
niu siužetu, kuriame galima būtų 
iškelti kartu ir mūsų Vilniaus 
nuostabų grožį ir didybę. Tam la
bai tiktų Barboros Radvilaitės 
istorija su Zigmantu Augustu. 
Ten tiek daug meilės ir prisiriši
mo Lietuvai”.

Banaitis nepaprastai mėgo 
gamtą, ir tai galima matyti iš jo 
kūrinių pavadinimų: „Vandens 
lelija”, „Tulpės”, „Ei užu go
jaus”, „Kalnai kalnuoti”, „Nuo 
putinėlio”, „Obelų žiedai”, „Oi tu 
ąžuolai”, „Oi tu eglele”, „Per šilą 
jojau”, „Pjovė lankoj šieną”, „Ru
giapjūtės daina”, „Tu, dobilėli”, 

antra eilė, ii kairės į dėžinę: Julija Pranaitytė (rašytoja, 
poeto Prano Vaičaičio sužadėtinė), Nepriklausomybės ak
to signataras Saliamonas Banaitis, Salomėja Banaity- 
tė-Nasvytienė, dr. Motiejus Nasvytis; pirma eilė, iš kairės 
j dešinę: Danutė Nasvytytė (Gabrijolienė), Giedra Nasvy
tytė (Gudauskienė) ir Salomėja Nasvytytė (Valiukienė).

Kompozitoriaus Kazimiero Viktoro Banaičio šeimos 
nuotrauka, daryta 1930 metais Kaune. Trečia eilė, iš kairės 
į dešinę: kompozitorius Kazimieras Banaitis, agronomas 
Justinas Banaitis, agronome, Marija Mickevičiūtė-Ba- 
naitienė, mokytoja Jadvyga Bradauskaitė-Banaitienė, ad
vokatas Vytautas Banaitis, inžinierius Bronius Banaitis;

„Uliai, bitele””, „Už žalios gi
relės”, „Vai, lazdynai”, „Vėjas la
pą nukrėtė” ir didelis skaičius pa
našių.

Balys Jacikevičius savo prisi
minimuose pasakoja apie Banai
tį: „Tuo metu, apie 1954-5 metus, 
Banaitis veik visą laiką prisi
laikė bute ir mažai kur vaikšti
nėjo. Kartkartėmis atitrūkęs nuo 
darbų jį aplankydavau. Buvo la
bai įkniubęs į operos kūrybą ir 
nors nesiskundė, bet jo sveikatos 
stovis aiškiai matėsi pašlijęs. Jis 
pasakojo, kad jam labai daug pa
deda jo brolienė Irena Banaitienė, 
gyvenanti tame pačiame name”. 
O apie kun. Praną Jūrą štai ką 

pasakė Banaitis: „Viename Mas- 
sachusetts valstijos mieste buvo 
kažkoks lietuvių parengimas ir 
vietos choras atliko vieną Banai
čio harmonizuotą dainą iš mano 
išleisto leidinio. Kunigui Jurui ta 
daina taip patikusi, kad ėmė tei
rautis, kas yra autorius, ir toliau 
sutiko išleisti Banaičio harmoni
zuotas liaudies dainas”.

Smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas 1956 metais Muzikos žinio
se taip apibūdina Banaičio kūry
bą: „Banaitis impresionistinius 
elementus suderino su tautiniais 
stiliaus bruožais. Jo kūryba yra 
lietuviška ne vien tik pavadi
nimais bei tematika, bet savo pa
čia esme. Jo motyvai spontaniš
kai išauga iš tų liaudies melodijų. 
Mes iš karto atpažįstam lietuviš
ką motyvą, kaip Smetanos kūri
nyje čekai atpažįsta savo kilmės 
melodiją. Be abejonės, tai yra pa
sekmė jo jaunystės, gyventos dai
ningame Zanavykuos krašte, kur 
diena dienon visi laukai buvo pil
ni skambančių dainų. Jo kūryba 
laisva nuo bet kokių svetimų įta
kų. Banaitis ir Gruodis sukūrė 
lietuvišką mokyklą. Tik Gruodis 
daugiau palinko ekspresioniz- 
man, o Banaitis, lyrikas, parinko 
jam vaizdingesnes, švelnesnes 
impresionistines priemones”.

Jau 1955 metais tuometinis Vy
rų choro Čikagoje pirmininkas 
Vytautas Radžius parašė Banai
čiui laišką operos reikalu. Banai
tis ilgokai neatsakė. Pagaliau 
1957 m. kovo 28 d. Banaitis taip 
rašė: „Parašęs 1955 m. rudenį 
trečiąjį ‘Jūratės’ aktą, numačiau 
tik 1956 m. vasaros atostogų me
tu padaryti ‘generalinį apžiūrė
jimą’ visų trijų aktų, kiek galima 
sutrumpinti ištęstas vietas ir t.t. 
Žiemos mėnesiais prie operos dar
bo visiškai negalėdavau prieiti, 
nes kliudė pamokos, artritas bei 
šaltas butas. Deja, 1956 m. griebė 
mane ligos viena po kitos ir vis po 
2-3 mėnesius: bronchitas, išijas ir 
gale vasaros visai nelauktai — 
širdies priepuolis, kuris mane 
išmetė iš rikiuotės eilei mėne
sių”. Ir labai greitai po to Ba
naitis vėl rašo: „Dėkoju už laišką 
ir linkėjimus. Mane džiugina či- 
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Palaiminti, kurie 
nematė, o tačiau 

įtikėjo
Apaštalas Tomas yra mums sa

votiškas liudytojas Kristaus pri
sikėlimui. Jono evangelija mums 
praneša, kad Tomas buvo vadina
mas Dvyniu. Jis, be abejo, gavo 
šią pravardę, nes tikriausiai tu
rėjo dvynuką brolį ar dvynukę 
seserį, nors mes jų vardų neži
nome. Leiskite man pasiūlyti dar 
vieną priežastį, kodėl Tomas 
buvo vadinamas Dvyniu, būtent, 
Tomas iš tikrųjų buvo du žmonės 
į vieną. Iš vienos pusės jis buvo 
tikintis, iš kitos pusės abeįotojas. 
Jis buvo kartu ir tikintis, ir abe- 
jotojas. Jis mums primena tėvą 
jauno epileptiko, kurį Jėzus iš
gydė, kada tėvas sušuko: „Tikiu! 
Viešpatie, padėk mano netikėji
mui” (Mk 9:24).

Tomas yra „tikintis abejotojas”. 
Mes negalime jį apkaltinti Vieš
paties išsižadėjimu, kaip kokį Ju
dą. Tomo sąžiningame abejojime 
buvo daug tikėjimo, nors jis pats 
tai gal ne visai suprato.

Tikėjimas ir abejojimas egzis
tuoja žmoguje greta vienas kito 
tuo pačiu metu. Dažnai tai sudaro 
neramumų tikinčiam. Iš vienos 
pusės tikintysis tiesiasi aukštyn, 
uolus suprasti brangius Viešpa
ties pažadus, kuriuos Jis mums 
suteikia Kristuje. Iš kitos pusės 
gi tikintysis jaučia, kad kas nors 
jį sulaiko, ir jis lyg sau sakosi: 
„Tai neįtikėtina. Tai per gera. 
Tai man per daug. Aš taip aukš
tai nesiekiu. Aš turiu nusigręžti”. 
Pirmą Velykų vakarą Tomui iš
kyla tokia sąveika, kuri verčia jį 
prabilti: „Jeigu aš nepamatysiu 
jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu 
piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka 
nepaliesiu jo šono — neįtikėsiu” 
(Jono 20:25).

Ar toks „dvynis” žmogus mums 
yra svetimas? Vargiai! Žmonės 
retai tėra vienalypiai. Petras 
buvo ir drąsus, ir bailus skirtin
gose aplinkybėse. Kartais net tuo 
pačiu metu, pavyzdžiui, kada jis 
drįsta būti su Jėzum vyriausio 
kunigo kieme, bet tuojau neigia, 
kad jis Jėzų iš viso pažįsta. Ti
kėjimo reikaluose mūsų norma
liai susiskaldžiusi širdis tampa 
dar aiškesnė. Mes čia turime 
reikalo su žmogaus širdies pa
slaptingumu jos nusidėjusioje 
silpnybės būsenoje. Mes atpažįs
tame save patys apaštalo Tomo 
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širdy lyg veidrody, net mūsų vely
kinio tikėjimo šilumoje.

Tomas pasitarnauja mums vi
siems. Jis padeda mums priimti 
ir pasisavinti savo klausimus ir 
abejojimus, kylančius iš mūsų 
velykinio tikėjimo. Tai reikalauja 
drąsos.Tomas turėjo turėti drąsos 
viešai išreikšti savo širdyje glū
dinčius abejojimus. Tai jam ne
buvo lengva; mes veikiau linkę 
slėptis nuo tokių realybių. Tokios 
realybės sukelia nerimą ir nepa
togumą mumyse. Bet kelias į au
tentišką tikėjimą mums yra atvi
ras tik tada, kada mes drąsiai su
sitinkame su abejojimais ir sten
giamės juos išspręsti.

Tikėjimu didžiuotis, niekad 
nesuabejojus, dažnai pažymi dva
sinį lėkštumą. Daugumas mūsų 
tikriausiai neprivalome rūpintis, 
kad mūsų tikėjimas paviršu
tiniškas. Dievas duoda mums 
tokių uždavinių, kartais net ir 
širdgėlų, kuriomis mes esame 
mėginami ir verčiami ištirti, ką 
mes tikime ir kodėl. Kada tokie 
laikai ateina, mums gera prisi
minti Tomą, kuris viešai išreiškė 
savo abejojimus ir drąsiai susi
tiko su jais negu dėjosi, kad jie ne
egzistuoja. Lyg abejonių nutylė
jimas mums padėtų! Išreikšti 
savo tikybinius klausimus pri
klauso mūsų tikėjimo subren
dimui ir išsivystymui. Gyvas au
tentiškas tikėjimas į Jėzų Kristų 
gimsta dvasinėse kovose ir jis yra 
išmėgintas abejojimų ugnyse.

Kartais tikėjimas įsigyjamas 
per lengvai. Jeigu kas nors mums 
pasakoja savo įsitikinimus ir pra
šo mus juos priimti, tai nėra jokia 
rimta priežastis, kodėl mes tu
rime kito įsitikinimus perimti. 
Nors kitų patyrimai gali mus pa
mokyti, mums reikalinga tikė
jimą patiems pasisavinti, kad jis 
taptų asmenišku patyrimu. Ilgo
je savo kunigo tarnystėje esu pa
stebėjęs apie tikėjimą, kaip ir 
apie visa kita gyvenime — kas 
lengvai įsigyjama, lengvai ir pra
randama.

Kaip anąkart Jokūbas kad run
gėsi su Viešpaties angelu, pra
šydamas Jo palaimos, mūsų aki
stata su abejojimais ir netikre- 
nybėmis yra mūsų rungimasis su 
Dievu ir kartu ir mūsų širdžių su
siskaldymo nugalėjimas. Kada 

mes įsigilinsime į gelmes, kuriose 
Viešpats yra, tada mes patys 
išvysime Jį ir su Jobu galėsime 
sakyti: „Aš girdėjau apie tave 
savo ausimis, bet dabar mano 
akys tave mato” (Jobas 42:5). 
Apaštalo Tomo atsisakymas įti
kėti tol, kol jis neišvydo prisikė
lusio Išganytojo žaizdų žymes, pa
rodo mums jo didelį troškimą as
meniškai patirti Jėzaus prisi
kėlimą.

Rūpestingai įsidėmėkime, ko 
Tomas troško. Jis neieškojo gud
raus atsakymo į abstraktų klau
simą, kaip tai: „Ar Dievas gali 
sukurti tokį sunkų akmenį, kokį 
Jis nesugeba pakelti?” Visai ne. 
Tomas ieškojo gyvojo Kristaus, 
kuris numalšintų jo sielos troški
mą. Tikėjimas turi reikalo su 
Dievu ir todėl su tomis gyvenimo 
sritimis, kuriose Dievas ir mūsų 
širdis giliai santykiauja. Tikė
jimas rišasi su tuo, kaip mes galų 
gale atsakome į tuos didelius 
klausimus, kuriuos gyvenimas 
mums iškelia: iš kur mes atėjo
me? kodėl mes čia esame? koks 
mūsų likimas?

Tikėjimas turi reikalo su mūsų 
atsakomybe prieš Dievą, su mūsų 
nesugebėjimu įvykdyti Jo reika
lavimus, su mūsų nusidėjimu ir 
kalte prieš Viešpatį, su mūsų 
amžinu likimu. Tikėjimas turi 
reikalo su kentėjimu ir mirtim ir 
amžinu gyvenimu. Mes norime 
žinoti, ką mes galime viltis 
vidury šio amžiaus gyvenimo 
tamsybių. Šitoks yra tikėjimo 
reikalas. Ir kada mes rimtai užsi
imame tokiais klausimais, mes 
rungiamės su Viešpaties angelu, 
ieškodami jo palaimos ir gilesnio 
santykio. Todėl mūsų padėka ten
ka Tomui, nes jis mums padeda 
drąsiai susitikti su mūsų abejoji
mais ir išsiaiškinti, ko mes turė
tume ieškoti ir trokšti Velykų 
viltyje.

Tomas pasitarnauja mums dar 
vienu būdu. Jis ne vien tik leidžia 
mums susitikti su mūsų abejoji
mais ir netikrenybėmis, bet mūsų 
abejojimuose kartu ir drąsiai 
susitikti su Kristum. Mes neži
nome, kur Tomas buvo, kada pri
sikėlęs Kristus pirmą kartą pasi
rodė mokytiniams, kada Jis jiems 
suteikė Šventosios Dvasios 
dovaną ir siuntė juos į dvasinę 
tarnystę. Įsibaiminę jie visi išbė
giojo ir slėpėsi. Savaitei praėjus, 
kada Tomas sugrįžo į apaštalų 
būrį, jie liudijo jam apie nuosta
bų patyrimą, būtent, apie prisi
kėlusio Viešpaties pasirodymą. 
Tomas jokiu būdu negalėjo jų 
įtikėti.

Bet dabar įvyksta nustebimas. 
Vieton to, kad jo abejojimas 
sukietėtų į skepticizmą ar 
ateizmą, jo širdis pasilieka atvira. 
Jis pasilieka apaštalų būry. Jo 
laikysena nėra neklusnus užsi
spyrimas, kuris sako: „Jokiu 
būdu neįtikėsiu”. Tomas neužsi
kloja akių ir nesiskundžia, kad 
aplinkui tamsu. Jis nėra Dievui 
nepaklusnus. Jis patyrė, kad jis 
Kristų prarado ir jam tai buvo 
skaudu. Mes atpažįstame jame tą

Linksma diena mums nušvito...

Sesuo Mercedes, CSC Prisikėlimas

Geluonį mirties išrovė, 
Nuodėmes mūsų nuplovė, 
Pragaro vartus išgriovė.

Jis pragarą nugalėjo,
Žalčio galva sutrupėjo,

Vargšams viltis sužibėjo... 

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

baisų akies mirksnį, kada žmo
gus jaučiasi vienai vienišas, vie
nišas be Dievo. Tomo žodžiai yra 
malda, o ne pasipriešinimas 
Dievui. Jo žodžiai yra prašymas, 
kad Dievas ateitų jam padėti: 
„Jeigu aš nepamatysiu jo ranko

Jūratės gintariniai rūmai Čikagoje
K. V. Banaičio „Jūratė ir Kastytis” 

Lietuvių operos sukaktyje
Lietuvių opera 40-ies metų su

kakties proga balandžio 20 ir 21 
dienomis Morton auditorijoje, Ci
cero, Illinois, stato kompozito
riaus Kazimiero Viktoro Banai
čio operą „Jūratė ir Kastytis”. 
Nors opera buvo statyta 1972 
metais Čikagoje, bet jos sugrį
žimas po 24 metų į rampos šviesą 
lietuvių visuomenei bus didelė 
meno šventė, kuriai mūsiškė Lie
tuvių opera jau baigia ruoštis.

Paprašėme Lietuvių operos val
dybos pirmininką Vytautą Ra
džiu supažindinti Draugo 
skaitytojus su „Jūratės ir 
Kastyčio” spektakliais ir kitais 
sukaktuviniais renginiais.

— Sakykite, pirmininke, kaip 

se vinių dūrio ir neįdėsiu piršto I 
į vinių vietą, ir jeigu ranka 
nepaliesiu jo šono — neįtikėsiu” 
(Jono 20:25).

Gera evangelijos naujiena yra 
ta, kad prisikėlęs Viešpats malo
ningai ateina pas Tomą ir jam

sekasi operos paruošiamieji dar
bai? Įdomu, kodėl šiais metais 
Lietuvių opera savo talkininkus 
kviečia iš Kauno Muzikinio teatro, 
o ne, kaip anksčiau būdavo, iš 
Vilniaus operos? Kelinta tai būtų 
jūsų statyta lietuviška opera?

— Mūsų Operos vadovybė visa
da teikia pirmenybę lietuvio 
kompozitoriaus kūrybai. Tai ban
dėme daryti bent penkmečių su
kaktimis, tačiau anuomet dėl vi
siems žinomų sąlygų negalėjome 
gauti lietuvių sukurtų operų. 
Tada mums buvo siūlomos kitos 
„spalvos” operos, kurių tekdavo 
atsisakyti. Ir kai nuostabiu keliu 
gavome Jurgio Karnavičiaus 
„Gražiną”, tai 1967 metais ji ir 

pasirodo, lygiai kaip Jis ateina 
pas kiekvieną, kuris Jo rimtai 
ieško. Dievas užtikrina mus: 
„Jeigu mane visa širdim ieškosi
te, jūs iš tikrųjų mane rasite” (Jer 
29:13). Prisikėlęs Kristus duodasi 
Tomui būti pažįstamas, kaip ir vi

buvo mūsų pirmoji lietuviška 
opera, pastatyta Čikagos Operos 
rūmuose. Po jos tuoj buvo Juliaus 
Gaidelio „Dana”, o dvidešimt
metis paminėtas su lietuviškuoju 
triptiku, tai Jeronimo Kačinsko 
„Juodas laivas”, Juliaus Gaidelio 
„Gintaro šaly” ir Vytauto Marijo- 
šiaus „Priesaika”. Tai buvo ma
estro Marijošiaus sumanymas. O 
dvidešimtpenkmečiui man pavy
ko gauti iš Italijos Ponchielli 
operą „Lietuviai”. Ją iš viso 
pirmą kartą turėjome lietuvių 
scenoje, o vėliau, jau Sąjūdžio 
metais, direktoriumi esant Virgi
lijui Noreikai, ją priėmė ir Lie
tuvos opera Vilniuje. Pagaliau 
buvo galima džiaugtis jau ir Vy

siems, kurie Jo trokšta ir ilgisi. 
Tai yra tikinčiųjų patyrimas per 
amžius, kad po rungimosi su 
abejojimais seka ramybė, po tam
sumos seka šviesa. Kada mes 
jaučiamės visų vienišiausiai, mes 
galiausiai gauname pažinti Kris
tų kaip mūsų amžiną Palydovą. 
Tai įvyksta vis ir vėl iš naujo. Tai 
yra Dievo meilė mums apreikšta 
Kristuje, kad mes nesame palikti 
savo abejojimuose, bet kad mūsų 
ieškojimas baigiasi Jo Žodžio ir 
Šventosios Dvasios liudijimu 
mūsų širdyse.

Skirtingai nuo Tomo, mes šian
dien nematome prisikėlusio Kris
taus. Veikiau mes gauname 
pažinti save kaip Jo Dvasios pri
kelti naujam gyvenimui, naujai 
vilčiai, stipresnei meilei, tvir- 
tesniam pasitikėjimui. Mes 
turime perdurtą Jėzaus kūno 
šoną ir vinių žymes Jo rankose, 
kurie yra įrodymas mūsų liudy
tojui Tomui. Vien toks kenčiantis 
Dievas gali padėti abejojančiai 
širdžiai. Kiek kartų mes esame 
sakę, „Aš nebūčiau galėjęs gyve
nimo pakęsti be pasitikėjimo 
Dievu”, tiek kartų ir mes esame 
liudiję prisikėlusiam Kristui 
mūsų gyvenime. Iš tikrųjų, „Pa
laiminti, kurie nematė, o tačiau 
įtikėjo!” (Jono 20:29).

Šioj pusėj Velykų, prieš kol mes 
išvysime Jį savo akimis, mes 
pasileidžiame į gyvenimo kelionę 
pasitikėjimu į prisikėlusio Kris
taus pažadą: „Kadangi aš esu 
gyvas, jūs irgi būsite gyvi”. Mūsų 
kelionė nelengva. Su Tomu mes 
dažnai patiriame esą dvyniai, du 
žmonės tuo pačiu metu — ir abejo
jantys, ir tikintys.

Bet Dievas nuolat veikia mu
myse Savo Žodžio liudijimu, 
suderindamas mūsų suskilusią 
širdį į vieną. Jis suvienija mūsų 
širdį, taip kad ji įgyja aiškų ir 
nuoširdų tikėjimą, kuris įgalina 
mus Jį pažinti ir būti sustiprin
tais mūsų gyvenimo kelionėje. 
Mūsų pažinimas Jį tikėjimu yra 
mūsų dalinis džiaugsmas iš anks
to čia žemėje, kurį mes patirsime 
pilnumoj Jo dangiškoje Karalys
tėje.

Vieną gražią dieną, kada Die
vas bus Savo darbą su mumis už
baigęs, mes nebebūsime suskal
dyta širdis, bet visiškai viena 
Jame.

Hansas Dumpys,
Vyskupas lietuviams 

evangelikams liuteronams 
išeivijoje 

c

tauto Klovos „Pilėnų” opera. O 
pernai savo 40-čiui pasirinkome 
Banaičio „Jūratę ir Kastytį”. 
Šios operos paruošiamieji darbai 
buvo pradėti dar nepasibaigus 
buvusiam sezonui, kai vyko „Per
lų žvejų” repeticijos. Buvo ta
riamasi su Lietuvos operos vado
vybe Vilniuje, kad kartu įgyven
dintume „Jūratės ir Kastyčio” 
operos pastatymą, bet jie atsi
sakė. Tada su mielu noru atėjo 
Kauno valstybinio muzikinio te
atro vadovybė ir susitarėme kom
pozitoriaus Banaičio šimtmetį 
paminėti su jo opera. O paruošia
mieji tos operos darbai jau bai
giami; chormeisteris Ričardas Šo
kas gerai paruošė chorą, mūsiš
kiai solistai repetuoja savo parti
jas, laukiame sceniškų repeticijų, 
kai atvyks režisierius Gintas 
Žilys, kuris yra ir Kauno Muzi
kinio teatro vadovas. Labai gra
žūs bus kostiumai ir dekoracijos, 
kurių dailininkė yra Janina Ma
linauskaitė, puiki meno žinovė.

(Nukelta į 2 psl.)
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Detalūs vėriniai

Pirmosios lietuviškos knygos 450-ųjų metinių išvakarėse

Lietuva laukia galbūt didžiau
sios pastarųjų dešimtmečių savo 
kultūros šventės. Tai pirmosios 
lietuviškos knygos 450 metų 
sukaktis. Karaliaučiuje 1547 
metais pasirodęs Martyno Maž
vydo rašto veikalas, nors ir 
vadinosi katekizmu, iš tikro buvo 

kių, kartais trokšta protingų pra- vadovėlis. Jis, be liuteroniško 
tybų. Jie įsitikins, kad poetišką 
sąrašą sudėti ne taip jau lengva.

Virtine nutįsta ir Parulskio 
eilėraštis „Du tvenkiniai Mar
kučių parke”, su vencloviška in
tonacija. Tačiau apie tai kada 
nors. Pereikime prie Artūro Te- 
reškino „sąrašinės” stilistikos. Ji 
horizontaliai tiršta ir stakatais 
kulniuoja per eilėraščio grindinį. 
Kad ir devyneiliuose „Pornograf- 
fiti” posmuose: „vienišiaus būs
tas, aprūkęs langas, prišnerkštos 
/ virtuvės ir koridoriai, begali
niai siūlų kamuoliai, / besiri- 
tinėjantys po kojom, surūgusio 
pieno kvapas, / žiema...” Toliau: 
„pravažiuojančių mašinų lempos, 
juodi plaukai, / aplipę sienas, var
vąs vanduo aviečių arbata ir 
raudonas itališkas vynas...”

Taigi, lyg fotoaparato pasta
biam lęšiui, Tereškinui yra mie
la tiršta konkretybė, kaupianti ir 
bjaurasties apraiškas. Šitaip išsa
kyta, ji dirgina mūsų pojūčius.

Vaizdinio pertekliaus nevengia 
ir Lietuvos angeliškas poetas 
Aidas Marčėnas. Metmenyse 
spausdinami jo penki sonetai. 
Vienas antrašte „Kaip parašyti 
sonetą”, mano supratimu, yra še
devras. Čia įvaizdžių gausa žais
mingai įsilieja į eilėraščio srovę. 
Kaip pas Henriką Radauską. 
Susidaro pakankamai erdvi 
meniška veiksmų visuma, kurią, 
anot kuklaus Marčėno, galima 
„padauginti iš nulio”.

Jei reikėtų dviem žodžiais api
būdinti Tomo Venclovos poeziją, 
tyliai tarčiau: „reginti mintis”. R. 
M. Rilkės dažnai akcentuotas 
poetinis „schauen” (žiūrėti, 
žvelgti) yra tapęs Venclovos lyri
kos raktu. Metmenyse išspaus
dinti jo trys eilėraščiai. Gausūs, 
bet ne per gausūs vaizdiniai me
lodingu ritmu pinasi su reginį 
apmąstančia žiemiška nuotaika, 
su juntamu humanistinės sielos 
tragizmu. Turiu minty pagau
nantį kūrinį „Kartaginoje po 
daugelio metų”, sudarytą iš sep
tynių aštuoneilių posmų. Pamažu 
atsiskleidžia įvaizdžiai, lyg ypa
tingo meistro drobėj, ties kuria 
sužavėtas ilgai medituoji. Štai 
paskutinis posmas: „Nieko kito. 
Vijoklių standi tankuma, / kovo 
šalčio pilna, / susvyruoja už rėmų, 

Šiaip ar taip, tai įdomūs su- stiklus plakdama, / kad išsektų 
gretinimai. Atsiveria keistas 
peizažas. Panašius sąrašus su
darinėti pravartu tiems, kurie, 
pavargę nuo televizoriaus ar šaš-

Glaustai pakomentuosiu nau
jausiuose Metmenyse (1995, Nr. 
69) išspausdintas eiles: Tomo 
Venclovos, Artūro Tereškino, Si
gito Parulskio ir Aido Marčėno. 
Dabartiniame lietuvių Parnase 
tai svarios pavardės. Didžiai 
talentinga vyriška draugija. Tad 
skaitau atsidėjęs. Kai kuo itin gė
riuosi. Kai kuo kritiškai ste
biuosi.

Stebina mane dažnas polinkis 
griebtis įvaizdžių sąrašo. Nėra tai 
kokia naujovė. Daiktų ar sąvokų 
vėrinys naudojamas nuo seniau
sių laikų. Litanijos, raudos, išvar
dijimai, prakeiksmų ar liaupsių 
sankaupos turi tikslą sukelti ne 
tiek estetinį, kiek emocinį įspūdį. 
Retorikos grąžtu skverbtis sąmo- 
nėn, apkerėti, išlaikyti priėmėją 
tam tikroje jausenoje.

Šiuolaikinis „sąrašizmas” yra 
šiek tiek kitoniškas negu litanijų 
poetika, visad kaitinama jaus
mingo patoso. Naujieji vardi
ninko linksnio puoselėtojai savo 
„sąrašą” dėsto pernelyg at
sainiai, lyg vangūs prekijai, ku
riems dažnai reikia išvardinti 
turimas prekes. Poetai, tiesą 
pasakius, tuo nori savo išgyve
nimui suteikti detalaus tikroviš
kumo bruožą. Bėda, kai to detalu
mo yra daugiau nei reikia.

Sakykime, užsimanei rašyti 
eilėraštį apie vaišių stalą, kurį 
matai panosėje. Ir ko čia nėra! 
Pasirink kokį nors poetinį ritmą, 
kad eilėraštis būtų sklandus. 
Tada vardink visus vaišingos 
šeimininkės sudėtus valgius. 
Kalbos tikslumo labui pasitelk 
Lietuviškos virėjos knygą arba 
storą žodyną. Retkarčiais prie 
vieno kito patiekalo pridurk 
taiklų epitetą. Tik nevartok 
būdvardžio „įtartinas”: gali 
susilaukti dievaičio Pikuolio rūs
tybės.

Kaip tik Sigito Parulskio pluoš
te susiduriu su puikiu „katalo
ginio” eiliavimo pavyzdžiu. Eilė
raštyje „Kelionė į tėviškę, pavar
gusi šiaurė” yra paeiliui minimi: 
„išskydęs ledas, partrenkta kalė, 
/ kumelės pėdos, viešbutis VIL- 
LONAS / benzino kvapas, gies
mės, cigaretės / sėdynės minkš
tos, medžio kūnas kietas / vidaus 
degimas, staugiantis variklis / 
įkaitęs Bakchas, šaltas Apolo
nas...”

diena, / kad mūsų, lyg mūsų be
tikslė tąsa, / atsikvėptų laisvai / 
negatyvu baltumas, eilučių tam
sa — / mus įveikę dievai”. Pranas Visvydas
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DOMAS KAUNAS

katekizmo, užėmusio vos ketvir
tadalį knygos teksto, spausdino 
keletą įvairiausio žanro ir turinio 
kūrinių: dedikaciją autoriaus 
tėvynei Lietuvos Didžiąjai Kuni
gaikštystei, kreipimąsi į dva
sininkų luomą, pasaulietinį eilė
raštį, elementorių ir giesmyną su 
natomis, kuriuos visus jungė 
viena paskirtis — mokymas. Iš jų 
išaugo derlūs grūdai: lietuvių 
grožinė literatūra, kalbos 
mokslas, muzikinė kūryba, nepa
prastai turtinga religinė raštįja. 
Ir vis dėlto, kelių šimtmečių 
lietuviškos knygos kelyje švenčių 
būta maža, nors knygos istoriją 
mes žinojome gerai. Tuo metu, 
kai Europa pažymėjo spaudos iš
radimo 300-ąsias metines (1740), 
pasirodė J. D. Hoffmann’o veika
las lotynų kalba Apie spaustuves 
[...] Lenkijos karalystėje ir Lietu
vos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
(De Typographis earumųue initiis 
et incrementis in Regno Poloniae 
et Magnus Ducatu Lithuaniae..), 
19-ame amžiuje — pirmieji lietu
viški rašiniai laikraščiuose ir 
kalendoriuose iš knygų leidybos 
ir spausdinimo istorijos, spaudos 
išradėjo Johannes Gutenberg’o 
500-ųjų metinių proga (1900) — 
pirmoji šios tematikos knyga 
lietuvių kalba Apie Joną Guten- 
bergą ir apie tai, kaip žmonės 
rašyti ir spausti išmoka. Mes ne 
tik žinojome knygos istoriją, bet 
ir ją puoselėjome. Mes savo kny
gai iškovojome laisvę 1904 
metais ir davėme jai sparnus 
1918 metais. Savo ruožtu ir 
knyga mums neliko skolinga. Ji 
atsidėkojo prasmingais žodžiais, 
meniniais vaizdais, talentingų 
autorių ir dailininkų vardais, 
Paryžiaus parodos Didžiuoju pri
zu (Grand Prix) ir aukso medaliu 
(1937). Slogus buvo lietuviškos 
knygos 400-metis: ir tiems, kurie 
liko tėvynėje, ir tiems, kuriems 
teko tremtis. Sukaktis netapo

* Straipsnio autorius dr. Domas 
Kaunas, Vilniaus universiteto pro
fesorius, yra Pirmosios lietuviškos 
knygos 450 metų sukakties minėjimo 
valstybinės komisijos sekretorius.

I
Neabejoju, netrukus vėl sugrį

šiu prie šio kilnaus eilėraščio, vėl 
mąstysiu, kodėl mus, žmones, 
įveikia dievai? Kas jie tokie? 
Dabar tegaliu tik atsidūsti. 

švente. Bet mes nors tinkamai 
pasinaudojome proga: parodėme, 
kad esame, kad turime savo is
toriją ir patirtį, kad pasitikime 
savo jėgomis ir ateitimi. Lietuvos 
knygų parodų salėse 1947 metais 
kabėję Lenino ir Stalino portretai 
liudijo okupacinio režimo ideolo
gijos beviltiškumą ir jokiu būdu 
negalėjo užgožti Martyno Maž
vydo, Kristijono Donelaičio, 
Konstantino Sirvydo, Simono 
Daukanto, Vinco Kudirkos bei 
kitų lietuviško žodžio kūrėjų švie
sos. Nelaisvės laikais sukauptą 
patirtį puoselėti tautinę kultūrą, 
nors sąlygos jau buvo žymiai pa
sikeitusios, mes panaudojome 
rengdamiesi ir pirmosios lietuviš
kos knygos 450-osioms metinėms. 
Jau 1987 metais sudarėme jubi
liejaus valstybinę programą, po 
to, ne kartą ją tobulinome ir galu
tinai apsisprendėme dėl turinio, 
įtvirtinę savo šalies ir valstybės 
politinę nepriklausomybę.

Savaime suprantama, kad pa
rengti jubiliejaus programą buvo 
kur kas lengviau negu ją įgyven
dinti. Pagal savo dydį ir reikšmę 
ji yra tautinė programa, o pagal 
vykdymo mechanizmą — valsty
binė. Programos įgyvendinimas 
patikėtas Lietuvos Respublikos 
Seimo patvirtintai valstybinei 
komisijai, kuriai vadovauja 
pirmasis vyriausybės asmuo — 
ministras pirmininkas, jo pava
duotojas yra Seimo švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto 
pirmininkas, į komisiją įeina pro
gramai svarbių ministerijų (Kul
tūros, Švietimo ir mokslo, Finan
sų, Užsienio reikalų), mokslo ir 
mokymo institucijų vadovai, 
Seimo deputatai, evangelikų liu
teronų bažnyčios atstovai, žymūs 
šalies mokslininkai, meno kū
rėjai ir kultūros veikėjai. Pati 
programa finansuojama lėšomis, 
skiriamomis atskiru valstybės 
biudžeto paragrafu. Programą 
numatyta įgyvendinti per dvejus 
—1996 ir 1997 — metus. Beje, pa
starieji Seimo nutarimu paskelb
ti Lietuviškos knygos metais.

Valstybinės komisijos darbas 
nėra lengvas. Pirmiausia jai kliū
čių kyla dėl nestabilios politinės 
padėties. Pasitraukus ministrui 
pirmininkui Adolfui Šleževičiui 
ir keliems jo vadovautos vy
riausybės nariams, komisija ne
teko savo svarbiausių vadovų, o 
tai, be abejo, atsiliepė ir komisijos 
autoritetui, ir jos poveikio 
galioms. Be to, aukščiausios val
džios permainos dar nesibaigė. 
Rudenį įvyks eiliniai Seimo rin
kimai, po kurių, neabejoju, keisis 
ne tik vyriausybė, bet ir Seimo 
sudėtis. Dėl šios priežasties komi
sija jau dabar paprašė Seimo, kad 
jos vadovai būtų skiriami ne 
personaliai, bet pagal taisyklę ex 
officio. Tikimės, kad taip ir bus 
padaryta.

Visos sudėties valstybinė komi
sija susirenka tik keletą kartų 
per metus. Iš tikro didžiausia pro
gramos vykdymo našta tenka ke
lioms nedidelėms, bet aktyvioms 
darbo grupėms ir jų vadovams. 
Viena sudėtingiausių jų užduočių 
buvo parengti pasiūlymus biudže
tui. Jie formuoti, atsižvelgiant į 
programos dalyvių pageidavimus 
ir renginių svarbą. Turbūt nieko 
nuostabaus, kad prašomos pinigų 
sumos neretai buvo gerokai padi
dinamos. Ypač pakeltos leidinių

Martyno Mažvydo katekizmo — pirmosios lietuviškos knygos antraštinis lapas

ir meno kūrinių kainos, kurias 
valstybinei komisijai teko 
reguliuoti, pačiai organizuojant 
darbų konkursus. Nusistatėme 
prioritetus. Jiems pirmiausia 
skyrėme leidinius. Knygos, 
mokslo tiriamieji darbai, raštijos 
ir spaudos paminklų publikacijos 
turi didžiausią išliekamąją vertę, 
stimuliuoja lituanistikos mokslą, 
plečia tarptautinius kultūrinius 
ryšius. Lėšų iš biudžeto 1996 me
tams skirta pusė to, kiek prašėme 
- 900,000 litų (tai 225,000 USD). 

Karaliaučius. Graviūra iš knygos „Das itzlebende Koenigsberg in dem Koenigreich Preussen” (Leipzig, 1705).

Finansavimui atsiliepė pastaruo
ju metu kilusi didžiųjų bankų kri
zė, pablogėjusi šalies ekonominė 
padėtis. Tiesa, vyriausybė rami
na: svarbiems programos projek
tams finansuoti bus surasta 
papildomų lėšų. Tikimės. Tačiau 
neabejojame, kad programai ne
bus skiriama pakankamai lėšų ir 
kitais metais. Dėl to teks taupyti 
ir, matyt, atsisakyti kai kurių ju
biliejui skirtų sumanymų. Tai 
bus skaudūs nuostoliai, nes be
veik visi darbai yra pradėti ir pri

traukta nemaža žmonių.
Rengdami knygos jubiliejų, mes 

labiausiai siekėme praplėsti 
Lietuvos mokslo ir kultūros ribas 
bei akiratį. Neatsitiktinai pro
gramoje numatyta 1996-1997 m. 
išleisti net 33 knygas ir ne vien 
tik lietuvių kalba. Kai kurios jų 
skirtos pirmosios lietuviškos 
knygos autoriui Martynui Maž
vydui ir jo raštams, kai kurios — 
vėlesniems lietuvių raštijos, seno
sios literatūros kūrėjams, knygos 
istorijos tyrinėjimams. Kone visi 
šių darbų rankraščiai guli leidyk
lose ir net spaustuvėse, kai kurie 
baiginėjami autorių. Savaime 
suprantama, kad į jubiliejų au
toriai deda dideles viltis, nes su 
juo siejamas daugelio metų moks
lo tiriamojo darbo rezultatų pub
likavimas. Kai ką jau ir spėjome 
atlikti — anglų kalba išleidome 
UNESCO valstybių atstovams 
skirtą brošiūrą apie Martyną 
Mažvydą ir pirmąją lietuvišką 
knygą Pirmoji lietuviška knyga ir 
jos kultūrinis kontekstas (The 
First Lithuanian Book and its 
Cultural Context), jos tekstas su 
iliustracijomis ir garsiniu įrašu 
pateiktas pasaulio kompiuterių 
tinkle Internet. Mūsų žiniomis, 
jis turi nemažą paklausą. Numa
tyti ir jau atlikti būtiniausi 
parengiamieji darbai dėl pirmo
sios lietuviškos knygos ir jos 
autoriaus įamžinimo mene. Klai
pėdoje, vienoje iš geriausių aikš
čių (prieš karą ji vokiškai vadinta 
Libauerplatz, lietuviškai — Ima
nuelio Kanto, dabar — Lietuvi
ninkų aikšte) bus pastatytas pa
minklas — Martyno Mažvydo 
skulptūra. Klaipėdietis skulp
torius R. Midvikis jau kala pilkš
vo akmens paminklą, jo atiden
gimas numatytas jubiliejaus 
metais. Be to, specialios pamink
linės lentos bus atidengtos Lietu
vos nacionalinėje Martyno Maž
vydo ir Vilniaus universiteto bib
liotekose. Svarbių istorinių vietų 
yra Rusijos valdomoje Mažojoje

(Nukelta į 2 psl.)
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(nerimtas traktatas apie eilėraštį)

ARTŪRAS TEREŠKINAS

Dailininkės Ados Korsakaitės-Sutkuvienės plakatas

Yra ko džiaugtis
Per keturiasdešimt metų susi

rinkusius į Lietuvių operos spek
taklius Čikagoje mus pasitikdavo 
ant scenos uždangos prisegta rū
tos šakelė. Tai buvo dvilypis sim
bolis. Be abejo, visų pirma tai 
buvo nostalgijos išraiška — ne tik 
laikinosios Lietuvos sostinės 
Kauno valstybiniam teatrui, kur 
bent du dešimtmečius klestėjo be
veik iš nieko pradėtas Lietuvos 
operos menas, bet gal net labiau 
— tam visam laisvų žmonių ne
priklausomoje valstybėje kuria
mam ir puoselėjamam kultūri
niam gyvenimui, kuris iš mūsų 
buvo nuožmia jėga išplėštas, o 
mes, išsklaidyti po pasaulį, pa
likti tos kultūros šukes labiau ar 
mažiau sėkmingai surankioti, 
sudėti vėl į kokį nors mūsų pra
rastos Lietuvos pavidalą ir sau 
primygtinai kartoti mes — buvo
me, tačiau mes dar ir esame, ir, 
svarbiausia, mes būsime. Todėl 
ta rūtos šakelė taip pat reiškė ir 
pažadą sau bei įsipareigojimą 
neleisti tai lietuviškajai kultūrai, 
į kurią jau buvome spėję (bent 
mūsų tėvai' ir seneliai) įleisti 
šaknis, išblėsti, o kurstyti ją su 
viltimi, kad visos tos pastangos 
nebus buvusios veltui, kad kada 
nors jos pasitvirtins buvusios 
mūsų nepriklausomybės, tiek 
kultūrinės, tiek valstybinės, tąsa, 
o kartu, tikėjomės, ir tiltas į 
mūsų tautos laisvą ateitį.

Neklydome — tą įrodo ir faktas, 
kad jau keleri metai Čikagos Lie
tuvių operos spektakliuose dai
nuoja solistai ir choristai iš 
tėvynės, lailvai gabena dekoraci
jas, o čia operos chorą ruošia 
nenuilstantis muzikas Ričardas 
Šokas — irgi mums dovana iš Lie
tuvos. Visa tai mums atėjo dėl to,

kad Lietuva vėl nepriklausoma ir 
nuo mūsų nebeužtverta — po tiek 
metų, po tiek ilgesio... Tikrai yra 
ko džiaugtis.

Tačiau negalima kalbėti apie 
operą, nepaisant, kaip svarbu tai 
būtų, tik kaip apie valstybinę 
instituciją ar tautos kultūrinį 
užmojį. Opera visų pirma magi- 
ka, kerai, atnešantys į mūsų kar
tais liūdnokus gyvenimus kažką 
nematyto, negirdėto, neįsivaiz
duojamo, bet taip nuostabiai 
gražaus, didingo, keliančio ir guo
džiančio, kad vargiai tam kas 
nors prilygtų (nebent, aišku, kai 
kurie romanai, poezijos ciklai, 
vaidinimai). Jeigu man reikėtų 
pasakyti, kas mano gana nykioj 
ankstyvoj vaikystėj Vokietijos 
pabėgėlių stovyklose (kaip ir kitų 
mano bendraamžių) įsibrėžė kaip 
neužmirštama laimė, nedvejoda
ma išskirčiau Augustdorfe gal 
1948 metais Detmold’o lietuvių 
operinio ansamblio pastatytą 
Rossini „Sevilijos kirpėją”. Švie
sos ir kostiumai, muzika ir daina, 
ir dar vaidyba — tai buvo toks 
šviesus stebuklas, kad po šiai 
dienai, kada tik noriu, galiu į jį 
nusikelti — nesvarbu, kad jis vy
ko kažkokioj didelėj daržinėj, ar 
buvusio Wehrmacht’o garaže (aš 
neprisimenu, ir jau nebėra nieko, 
ko galėčiau paklausti — nei tė
vų, nei pažįstamų). Bet visada Du
sių dėkinga mamai ir tėtei — nu
tarusiems, kad gerai būtų dvi 
labai mažas mergaites į tą sto
vyklinę šventę nusivesti. Todėl 
taip labai norisi linkėti šių dienų 
jaunoms šeimoms — šį vakarą ar 
rytojaus popietę nusiveskite savo 
mažuosius į „Jūratę ir Kastytį”, 
kad po pusės šimto metų ir jie ga
lėtų savo širdyje nešioti tų operos

Pirmiausia, reikia paaiškinti, 
ką reiškia žodis „absoniškas”. 
Lotynų kalboje absonus, a, urn — 
tai išsiderinęs, skambąs ne į rit
mą, disonansiškas. Tad kalbėti 
absoniškai — tai kalbėti disonan- 
siškai, ne poetiškai, siekiant įti
kinti save ir kitus, kad eilėraštis 
(sąmoningai vengiu neaiškios 
reikšmės žodžio „poezija”) šiame 
gražių daiktų, kūnų ir jų ženklų 
amžiuje — ne vien tik ženklo 
ženklas, ne vien tik atspindžio at
spindys, bet tai, kas turi pradžią: 
mūsų tyloje, mūsų kūnuose, mū
sų kasdienybėje. Kas yra eilėraš
tis, kurį sunku įvertinti parduo
tų knygų tiražais, bet lengviau 
kasdienėmis asmens fantazijo
mis, erotiniais sapnais ir pasirin
kimų galimybėmis?

Kokiais pasirinkimais ir ko
kiais sapnais nusakoma eilėraš
čio (gal net paties rašymo) gali
mybė šiame vėlyvo kapitalizmo 
amžiuje, kokia poetine logika 
grindžiama mano, tavo, jūsų kas
dienybė? Ar eilutė, kuri para
šoma ir tuoj pat užmirštama, tėra 
tiktai ženklas to, ko neįmanoma 
parduoti? Ar eilėraštis vertas tik 
tiek, kiek į jį įdedama išgalvotos 
ir parduoti vertos reikšmės?

(Šitie klausimai nėra mane su
pančios ir į mane besiskverbian
čios aplinkos kritika, jie — tik šio 
pasaulio išgyvenimas, nei neigia
mas, nei teigiamas, kartais bau
ginąs, o kartais guodžiąs savo 
užsimiršimo galimybėmis.)

Užmaršties ir užsimiršimo pa
saulyje, kuriame istoriją pakeičia 
teismo procesas ir kas akimirką 
besikeičiančių atsitiktinumų ir 
vaizdinių srautas (rytas, prieš
piečiai, laikas, alkis, miegas, mir
tis), eilėraštis gali padėti 
užmiršti. Užmiršti tave iš/par-da- 
vusią istoriją (kurios nebėra), 
tave pavergusią aistrą, ar šalį, 
kurioje neradai prieglobsčio. 
Užmiršti išsiskyrimų ir atsisvei
kinimų nostalgiją. Užmiršti, kad 
nebejunti nei pabaigos, nei pra
džios, vien ironišką niekad nebū- 
nančio jausmą: „...tarp vakar ir 
niekad, tarp niekad ir rytoj...”

Eilėraštis (o gal ir pats rašy
mas), kad ir kaip būtų paradoksa
lu, padeda pasirinkti: ir nebū-

* Paskaita, skaityta kūrybos vaka
re, įvykusiame 1995 metų rugpjūčio 
mėnesį Algimanto Kezio „Galeri
joje”, Stickney, Illinois. Autorius — 
vienas iš jaunųjų Lietuvos poetų, yra 
išleidęs du eilėraščių rinkinius Grin
dinio žuvys (Kaunas, 1991) ir Absonia 
(Čikaga: Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas, 1995), šiuo metu Har- 
vard universitete ruošia daktaratą iš 
18-ojo šimtmečio lietuvių kultūros is
torijos.

burtų išgyvenimą — šviesą ir 
spalvą, muzikos ir žmogiškų bal
sų garsus, pasakos laimę.

Sveikiname Čikagos Lietuvių 
operą, švenčiančią 40 metų su
kaktį, džiaugiamės visu tuo, ką 
jos nariai yra mums davę, dėko
jame jiems ir prašytumėm, kad 
jie pasistengtų, jog šis kasmet jų 
mums dovanojamas burtų vėri
nys dar ilgai nenutrūktų.

(a. U.) 

tinai tarp kompanijų, kurios siūlo 
kredito korteles; ir nebūtinai tarp 
atsakymų, kuriais atakuoja ko
munikacijos priemonės. Galima 
RINKTIS tarp klausimų; paties 
rašymo prasmė kartais ir tėra 
graudus pasirinkimas: investuoti 
save į žodynų puslapius ir biblio
tekų katalogus, į knygų viršelius 
ir makulatūros šūsnis.

Įmanu naivokai ir liūdnai tikė
ti, kaip kad daro kai kurie kri
tinės teorįjos atstovai, kad eilė
raštis — ^ilbūt vienintelis šiuo
laikinės literatūros žanras, 
kuriuo įmanoma priešintis visuo
tinei laisvos rinkos galiai. Tačiau 
ar rinka reaguoja į eilėraščio ne 
vietoje sudėtus taškus ir kab
lelius, mažąsias ir didžiąsias rai
des, nekonvencinį žodyną? Ar 
įmanoma priešintis serializuo- 
jamam ir kartojamam individua
lumui? Ar įmanoma priešintis, 
pavyzdžiui, visagaliam romanui, 
kuris ir čia, ir Lietuvoje vis la
biau veržiasi į supermarketus ir 
„Pas Juozapus” (parduotuvė 
Vilniuje). Reikia prisiminti, kad 
priešinamasi ne tik tam, kas vi
lioja, bet ir tam, kas skaudina ir 
provokuoja.

Ar eilėraštis dalyvauja klasių 
kovoje? — klausė kažin koks kul
tūros teoretikas. Ir atsakė: taip, 
eilėraštis — pilnateisis socialinės 
kovos dalyvis, petys į petį su te
roristais ir socialistais kovojąs dėl 
galimybės ir atsakomybės iš
reikšti savą sąmoningumo formą 
(kuri gali būti tiek pat klasinė, 
kiek ir deklasuota). Teoretikas 
teigė: gerbiami ponai, nors eilė
raštis negali pakeisti gamybos 
būdo, jis galbūt (kad ir neįtikė
tinai retai) įstengia smogti as
meniui į viršugalvį ir viena ar ki
ta linkme pakreipti jo galvojimo 
būdą.

Gražu, tačiau nežinia, ar eilė
raštis ir jo rašymo procesas yra 
toks svarbus mūsų amžiaus kovų 
dalyvis. Norint būti dalyviu, 
reikia būti skaitomam, norint 
sužeisti, tikriausiai reikia labai 
mylėti, norint kovoti, reikia nors 
nedidelės erdvės.

Eilėraščio erdvė nūnai, regis, — 
utopija. Tik utopijoje eilėraštis 
gali ne tik ženklinti (tai daro visi 
šio pasaulio daiktai ir prekės; 
pvz., dantų pasta nėra tyrė dan
tims valyti, ji tik ženklas to, kad 
mus įsileidusi kultūra žavisi mū
sų sveikais dantim), bet ir reikšti. 
Tik utopijoje eilėraštis gali spjau
ti į veidą visagaliams komunika
cijos dievams, kurie nešykštė
dami apdalina mus vaizdiniais, 
naikinančiais bet kokią reikšmę, 
vaizdiniais, kuriuose realybė iš
nyksta tarsi ledo gabalas ant 
liepsnojančios rankos. Skirtumas 
tarp to, kas už mūsų akių ir mūsų 
akyse, nyksta; visa realybė pra
deda panėšėti į ženklų jūrą, kurią 
išspjauna reklamos.

(Čia vėl reikia paaiškinti: kas 
yra ženklų jūra, ir ar nesmagu 
jon pasinerti? Tikriausiai smagu 
— kaip ir eilėraštis, ženklai, 
kuriais mus vilioja masinė kultū
ra, padeda užmiršti. Kartais gal
būt panašius dalykus kaip ir eilė
raštis. Pavyzdžiui, užmiršti, kad 
mažai kas šio gyvenimo realybėje 
turi pradžią — ženklai neturi 
pamato, neturi to, ką jie ženklina.

Artūras Tereškinas

Jie — tiktai niekieno ženkliniai, 
ženklinantys tuštumą. O tuš
tuma totalitarinės prievartos 
mokytoja: viliojantys ir geidžiami 
komunikacijų ženklai užpildo ją 
tiek, kiek asmenyje jos padidėja. 
Tuštuma materializuojasi kaip 
ženklas, kurį galima nusipirkti ir 
vartoti. Žaisti ir žeistis. Ir tam 
nėra ribų.)

Eilėraštis. Ir prieš jį sustoję 
televizija, iškabos, skelbimai, 
mada, net dangus, išraižytas 
lėktuvų ir fabrikų dūmų. Visa tai 
— ženklu ir ženklina; visa tai 
ženklina, kad nieko nebėra pasto
vaus, kad visa neįtikėtinai greit 
keičiasi. Ženklai cirkuliuoja vis 
didesniu greičiu. Eilėraštis tyli 
(arba rėkia); asmuo skaito skelbi
mus; jo numylėtas pasaulis sten
giasi paversti jį dar vienu ženk
lu, kurį galima iškeisti į kompiu
terio dėžę ir pelningai parduoti. 
(Tačiau vėl, ar ne paradoksalu! — 
eilėraštis šiame pasaulyje įgyja 
prasmę tik tada, kai jis vartoja
mas, kai jis parduodamas, kai jo 
geidžiama.)

Ženklai mus vedžioja už nosies. 
Kiek kartų perkamas vaizdinys, 
o ne daiktas, etiketė, o ne prekė. 
Daiktai vis labiau pakeičiami 
etiketėmis (pavyzdžiui, žymiai 
geriau nešioti Calvin Klein’6, nei 
kokio Utenos trikotažo fabriko 
apatines). Vietoj daiktų — tik jų 
vaizdiniai, įsisiurbę į mūsų 
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sąmonę, vietoj tikrų prisilietimų 
— tik reklaminių judesių rūkas. 
„Ženklinanti kultūra” su savo 
bruzdesiu, garsiomis laikraščių 
antraštėmis, gąsdinančiomis ir 
viliojančiomis kainomis, paženk
lina mus. Banalumo estetika, 
įsikūnijusi grynakraujų ženklų 
cirkuliacijoje — vadinamuose 
shows ir performance’uose, 
audio/video-vizijose. Prisiminti, 
kad tą pačią sekundę užmirštum. 
Užmiršti, kad daugiau negalė
tum prisiminti. Nuolatinis nepa
stovumas, fluktuacįja, susijun
gimas, išsįjungimas, įjungimas, 
kompiuteris, visagalis pasidali
nimas žinojimu ir nežinojimu. 
Tačiau žinojimas, kuris nepajėgia 
nei susitaikyti su gyvenimu, nei 
jam priešintis ar jo pakeisti, išsi
sklaido komunikacįjos priemonių 
paviršiuose, tapdamas tik infor
macija. Televizijos komedijose ci
tuojamas Nietzsche ir Sartre, ant 
kredito kortelių užspaudžiamas 
Monet ir Matisse. Informacija 
pasikeičiama, žinojimas parduo
damas.

Net į mūsų kūnus visa varto
janti ir pervartojanti kultūra 
įrašo savas tiesas, kurios mus ir 
išlaisvina, ir represuoja. Išlais
vina dėl to, kad mes galime rink
tis — begaliniame ženklų sūku
ryje mes turime iliuzinę galimy
bę išsilaisvinti ir apsispręsti. 
Mumyse įsišaknijusi iliuzija (o

gal tikrybė), kad nuolatinis 
neapibrėžtumas padeda mūsų 
suvokiamam pasauliui nuolat 
tapti, nuolat būti kitu, nebūti 
represuojamam sustingusių ir 
totalizuojančių reikšmių. Tačiau 
kartais saldžiai liūdna dėl to, kad 
ši iliuzorinė tiesa — tiktai atvaiz
dų atvaizdo atspindys, tik ne
realus miražas. Ar neturėtų būti 
liūdna dėl to, kad tokia tiesa tik 
prisipažinime, jog esi cinikas, jog 
mokaisi, kad šį ženklų pasaulį 
įmanoma iškeisti į kažką, kas 
svarbiau ir įdomiau už jį? Į mir
tį? Į pasipriešinimą? Saldžiai 
liūdna ir dėl to, kad tarsi nebelie
ka laiko tylai: galima nekalbėti, 
bet ženklų rėžimai neleidžia ty
lėti, komunikacįjų ženklai negali 
tylėti. Skirtumai tarp žmonių ir 
tarp žodžių kartais priartėja prie 
abejingumo (difference/indiffe- 
rence).

Pati kalba (o tiksliau sakant, 
kalbėjimas) šitokiame gražiame, 
įvairiaformių ir įvairiaspalvių 
ženklų pripildytame pasaulyje 
darosi vis labiau ir labiau perma
toma; nyksta žodžiai; daugėja ne
poetiškų gestų ir iliuzijų, įsikū
nijusių suvartojamuose daiktuo
se, mažėja to, kas realu, bet 
daugėja hiperrealizmo (tai yra pa
viršiaus arba atrodymo realizmo, 
kurio šūkis „esu tik tiek, kiek su
gebu atrodyti”); vis labiau mažėja 
metaforų, kaip anų gamtos pa-
šaulio gyvių. Metafora miršta 
ženklų jūroje. Tačiau metaforos 
mirtis nėra pasaulio pabaiga; žo
džių junginys „metaforos mirtis”
— tai dar viena metafora.

Ženklų hegemonija: pirkti, par
duoti, išsiduoti, viltis, apsivilkti, 
nusivilti. Būti suviliotam ir vilio
ti. Teroristinio ženklų antplūdžio 
akivaizdoje esame tylinčioji dau
guma, anot prancūzų filosofo 
Baudrillard. Tačiau esame tokia 
tylinčioji dauguma, kuri pajėgi 
priešintis tik tyla ir pasirinkimų 
galimybėmis: tarti taip ar ne 
ženklų prievartai; parašyti ne
poetišką ir ne visai tautišką eilu
tę apie tai, kad tavo vidurius kan
kina ilgesys arba apie tai, kaip 
vakar ant savo ausų pradūrei 
penketą auksinių skylučių. Pasy
vumas taip pat yra pasipriešini
mas. Kartais manai, kad nūn tai 
ir yra eilėraštis, magiškai Aristo
telio pavadintas poezija: kasdie
nybės ritualuose, kurie labai 
panašūs į netvarkingus dienoraš
čius, atrandi eilutę (nesvarbu kur
— ant savo kūno ar paprasčiau
sioje nakties tyloje), kurią gali pa
krikštyti „poezija”.

Tad vengdamas žodžio „poezi
ja”, vis tiek jį turėjau ištarti. Ir 
grįžti prie šių refleksijų išeities 
taško-klausimo — ar įmanu savo 
kasdienybėse surasti erdvės, kuri 
ne vien būtų valdoma visagalio

(Nukelta į 4 psl.)
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Filosofas Juozas Girnius ir Lietuva
ALDONA VASILIAUSKIENĖ

Dar apie poetą 
iš Dievo malonės

Jaunimo centro didžioji salėjau 
seniai matė tiek žmonių. Juk ne
paprastas įvykis Čikagos ir 
apylinkių lietuvių kolonijoje — 
mūsų didysis poetas Bernardas 
Brazdžionis lankosi Čikagoje! At
vyko Lietuvos našlaičių globos 
būrelio „Saulutė” kviečiamas. 
Salės taku tiesiasi lietuviškos su
tiktuvių juostos, pro kurias dar 
labai stipriu žingsniu žengia gar
bingas, žilagalvis, mūsų visų my
limas svečias, poetas Bernardas 
Brazdžionis. Šiai progai sudaryta 
liaudies kapela, susidedanti iš 
smuiko, akordeono ir būgno, sma
giai groja sutiktuvių maršą. Net 
ir tai progai sudarytas ansamblis 
„Tėviškė”, vadovaujamas Stasės 
Jagminienės, dainuoja: „Prie šir
dies taip arti, mano protėvių že
me”. Poetas žingsniuoja per lietu
viškų juostų tiltą ir sveikina su
sirinkusius. Indrė Tijūnėlienė, 
„Saulutės” pirmininkė, sveikina 
poetą ir visus gausiai susirinku
sius. Popietė pradedama su Lietu
vos himnu.

Atsiveria scena ir išvystame 
„Meškiuką Rudnosiuką”, visame 
jo grožyje, kurį atlieka Čikagos li
tuanistinės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami Austės Vygantie- 
nės, Vakarės Valaitienės ir Da- 
nos Mikužienės. Smagu klausytis 
išimtinai geros ir taisyklingos 
vaidintojų lietuviškos kalbos. 
Meškiuko pasakotoja Jūratė Jan
kauskaitė duoda Vytės Nemunė
lio kūriniui vientisumą, o kame
rinis „Dainavos” vienetas, va
dovaujamas Dariaus Polikaičio, 
paryškina kai kurias „Rudnosiu- 
ko” vietas su taikliais muziki
niais perėjimais. Rudnosienė 
palydima grybauti su „grybs, 
grybs, baravyks”, oRudnosio ne
laimė su bitelėmis paryškinama 
su „bitute pilkoji”. Dainininkų 
balsai švarūs, santūrūs ir nieko 
nenustelbiantys. Tą patį galima 

Bernardas Brazdžionis pasirašo savo poezijos knygą jaunuolėms Čikagoje. jono Tamulaičio nuotrauka

pasakyti ir apie jauną smuikinin
kę Rasą Dovilaitę, palydinčią kai 
kurias Rudnosiuko vieteles. Jau
nos dailininkės Rasos Sutkutės 
dekoracijos teikia švelnumo ir 
spalvingumo. Stebiu Rudnosiuką 
scenoje ir dairausi aplinkui ieško
dama linksmų veidelių, susižavė
jusių Rudnosiuku. Deja, ne daug 
jų matyti. Liūdna, kad tėveliai 
nevertino šios labai rętos progos 
savo vaikučiams parodyti ne tik 
Rudnosiuką, bet ir jo autorių 
Vytę Nemunėlį.

Uždangai atskyrus žiūrovus 
nuo Rudnosiuko, Nijolė Janku- 
tė-Užubalienė pristato šios dienos 
garbingą svečią poetą Bernardą 
Brazdžionį. „Tai poetas iš Dievo 
malonės”, sako pristatytoja. Jis 
jungia mus visus, lyg Lietuvos di
džiausia upė Nemunas, o iš Ne
muno ištekėjęs Nemunėlis apža
vėjo tris kartas, tęsia poeto pri
statytoja Užubalienė. Meškiukas 
nepaseno, neatgyveno ir „neišėjo 
iš mados”. Jis buvo gyvas dabar 
jau seneliais tapusiems, buvo gy
vas ir nepakeičiamas jų vaikams, 
kurie jau Amerikoje gimę ir už
augę, bepereiną į dabartinę išei
vijos viduriniąją kartą. Rudnosiu- 
kas tebėra lygiai toks pat žavus 
ir vaikaičiams, tebetęsiantiems 
lietuvybės giją šiame krašte.

Štai išvystame ir mūsų poetą 
„iš Dievo malonės”, kuris savo 
stipriu balsu kartoja daug kartų 
girdėtas, bet visuomet naujas ir 
į mus prabylančias eiles. Prieš 
kiekvieną eilėraštį sustoja ir pa
pasakoja, kaip ir kokiu būdu jis 
išvydo dienos šviesą. Įdomu buvo 
sužinoti, kaip jaunas studentas 
Bernardas svajoja savo eilėraš
čius išspausdinti anuometiniuose 
Židinio ar Žvaigždės žurnaluose. 
Kurį laiką jaučiasi atmestas, bet 
pagaliau su eilėraščiu „Neregys”,

(Nukelta į 3 psl.)

Lietuvos istorija — sudėtingas, 
sunkus ir vargingas kelias — kry
žiaus kelias. Tiek amžių svetimų
jų engta, niokota, naikinta — ji 
pajėgdavo išlikti ir... prisikelti. O 
prisikeldama vis sušvisdavo tar? 
si nauja iki tol dar nežinota 
žvaigždė...

Lietuva visais laikais pajėgda
vo pakilti, nes ją kėlė be galo ty
ros, doros, pasiaukojančios asme
nybės, kurioms meilė ir tarnyba 
Dievui bei Tėvynei buvo gyveni
mo tikslas, o jų asmeninis gyve
nimas buvo ir tebėra pavyzdys vi
siems.

Sunku surasti Lietuvoje kam
pelį, neturintį savo švyturio, ta
čiau Utenos kraštas garsėja žy
mių asmenybių, kėlusių ir garsi
nusių mūsų tautinę kultūrą, 
gausa. Iš čia neįprasto pavadi
nimo Madagaskaro kaime kilęs 
vienas pirmųjų Lietuvos psicho
logų, mokslininkas ir visuomeni
ninkas, politikas ir valstybinin
kas, lietuvybės diegėjas Vilniaus 
krašte, kalinys ir kankinys arki
vyskupas Mečislovas Reinys (gi
męs 1884), kuriam jau pradėta 
beatifikacijos byla (dėl pakėlimo 
į altoriaus garbę) — čia Čikagoje 
gyvena arkivyskupo Mečislovo 
Reinio vyriausiojo brolio Izajo- 
šiaus sūnus Jonas bei jo dukros 
Vita Reinytė ir Grasilda Petku- 
vienė. Utenos krašte — Žibučių 
kaime, Daugailių valsčiuje, gimė 
ir augo žinomas žurnalistas, rašy
tojas, visuomenės veikėjas, įvai
rių premijų įsteigėjas, didysis 
mecenatas, prelatas dr. Juozas 
Prunskis, kuris 1997 m. gruodžio 
22 d. minės 90-ąjį savo gimtadie
nį. Užpalių miestelyje 1893 me
tais gimė plačių užmojų moksli
ninkas, vienas iš trijų garsiausių 
oratorių tarpukario Lietuvoje, 
numatęs Lietuvos ateitį ir ragi
nęs pasukti Lietuvos laikrodį 
šimtą metų į priekį, spalvinga ir 
tauri asmenybė — profesorius Ka-

* Paskaita, skaityta akademijoje 
pagerbti a.a. dr. Juozą Girnių 1996 
m. balandžio 14 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje. Dr. Aldona Vasiliauskie
nė yra Vilniaus universiteto istorijos 
fakulteto profesorė. 

zys Pakštas. Ažudvarių kaime gi
mė profesorius kunigas Antanas 
Liuima, SJ, 1995 m. sausio 28 d. 
šventęs 85-ąjį gimtadienį. Tai 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos išeivijoje puoselėtojas, ilga
metis jos pirmininkas (dabar gar
bės pirmininkas), dvasinga ir 
kukli asmenybė, Utenos kraštą 
garsino ir daugelis kitų plataus 
spektro ir plačios veiklos žmo
nių...

Tarp jų — visų ryškumu spindi 
žymusis Lietuvos filosofas, moks
lininkas ir visuomenininkas dak
taras Juozas Girnius.

Šioje paskaitoje ir bus apžvelg
ta dr. Juozo Girniaus veikla, kiek 
ilgiau stabtelint priėjo darbo Ai
duose, Lietuvių enciklopedijoje 
bei Lietuvių katalikų mokslo 
akademijoje. Kartu su biografi
niais momentais bus primintas 
daktaro Juozo Girniaus kelias į 
Tėvynę ir jo pagerbimas Lietuvo
je.

Gražios Utenos krašto apylin
kės. Prie vaizdingų ežerėlių ir 
ežerų prigludę kaimeliai semiasi 
jėgos iš jų gelmių — o gal todėl 
šiame krašte žmonės turi tiek 
daug dvasinės stiprybės.

Prie gražuolio Alaušo išaugu
siame Sudeikių miestelyje 1915 
m. gegužės 23 d. (taigi beveik 
prieš 81 metus) Onos Urvelytės ir 
Juozo Girniaus šeimoje gimęs pir
magimis buvo pavadintas tėvo 
vardu — Juozuku. Tėvas tuo me
tu dalyvavo kare, pateko į nelais
vę ir artimieji apie jį ilgai nieko 
nežinojo... Manyta, kad jo jau 
nebėra tarp gyvųjų. O Juozukas 
laukė grįžtančio tėvelio. Sugrįžo, 
kai Juozukui buvo suėję treji 
metukai. Grįžęs rado karo 
nuniokotą ūkį bei giminaičių iš
tuštintus namus: ėmėsi įvairiau
sių darbų, nes viską mokėjo pasi
daryti pats. Tad greit prasigyve
no. Tačiau skirstymas vienkie
miais Girnių šeimynai buvo 
nelaimė: ištraukė jie gražią vietą 
— prie ežero, netoli bažnyčios, bet 
tie 6 hektarai buvo vien smėlis: 
nei dirvų, nei ganyklų. O vasara 
pasitaikė sausringa — išdegė der
lius. Sumanė smėlingą žemę iš
mainyti į molingą. Kad galėtų iš
mokėti priedą, mat ten buvo 8.5 
ha — turėjo parduoti gyvulius (pa
siliko tik vieną karvutę), baldus, 
geresnius drabužius, bet ir to ne
užteko — likosi skoloje (be to, 
reikėjo sumokėti Juozo broliui Jo
nui už kito brolio Antano dalį). 
Deja, gavus molingą žemę, metai 
pasitaikė lietingi, niekas neuž
augo. Dar nebaigus statybos dar
bų, Juozui Girniui pradėjo skau
dėti koją. Panevėžio gydytojai su
rado kaulų džiovą. Gydymui rei
kėjo gero maisto, poilsio, o nei 
vieno, nei kito nebuvo — spaudė 
skolos. Bijodamas varžytinių, 
Juozas, nepaisydamas sveikatos, 
stengėsi atsistoti ant kojų, kad ir 
neišgalėdamas, leido vaikus į 
mokslą — o jų augo net penki: be 
Juozo, Povilas, Antanas, Kazi
mieras ir jauniausia, 1927 metais 
gimusi, dukra Verutė.

Vaikai iš mažens perėmė sene
lių bei tėvų dvasingumą (Kazi
mieras Urvelis 36 metus dirbo 
zakristijonu Sudeikių bažnyčioje), 
augo religingoje aplinkoje: visi 
berniukai maži būdami dirbo mi- 
nistrantais — patarnaudavo mi-

Juozas Girnius (1915-1994)

šiose. Tad vaikai tapo giliai tikin
tys, o vienas jų, Kazimieras, pa
sirinko tarnybos Dievui kelią: ta
po kunigu (šiuo metu, po insulto 
— altarista Joniškėlyje). Iš ma
žens išugdytas pareigos bei atsa
komybės jausmas skatino smal
sumą mokslui.

Sunkiomis sąlygomis vaikai 
baigė pradinę mokyklą Sudei
kiuose, o mokslui gimnazijoje 
trūko lėšų. Juozukas, parsinešęs 
knygų iš mokytojo ir klebono, 
saugodamas ir supdamas mažes
nius, per vasarą savarankiškai 
ruošėsi ir laikė egzaminus į tre
čią gimnazijos klasę, tačiau ne
sėkmingai. Bet vaikas nenuleido 
rankų, savarankiškai mokėsi to
liau ir kitą rudenį išlaikė egzami
nus į penktą gimnazijos klasę. 
Tada tėvai jį išvežė į Utenos 
„Saulės” gimnaziją. Stropųjį 
gimnazistą tėvai teišgalėjo mai
tinti daugiausia varške ir pienu, 
o ir šių patiekalų ne visada buvo. 

Šiame numeryje:
Dar apie poetą Bernardą Brazdžionį Čikagoje • Juozas Girnius ir 
Lietuva • R. Černiausko apysakos • T. Lapio eilėraštis • Los An
geles vyrų kvartetas • „Dovana Petravičiui” Lietuvių dailės mu
ziejuje Lemont’e.

Tačiau Juozukas, kiek pasimokęs, 
už mokslą gebėdavo susimokėti 
pats — mokydamas kitus vaikus.

Jau besimokant gimnazijoje 
būsimam filosofui iškilo blogio 
kilmės problema: „Tai, sakytu
me, jau egzistencinis klausimas”, 
— rašys daugiau kaip po pusės 
amžiaus žymus filosofas.

1932 metais Juozas Girnius 
baigė Utenos „Saulės” gimnazi
ją, turėdamas tik 17 metų. Tokio 
amžiaus abiturientų, — pažymėjo 
Vincas Natkevičius, tais metais 
Lietuvoje tebuvo keturi.

Tęsti mokslus — studijuoti — 
tėvai neišgali padėti, tad Juozas 
išeities ieškosi pats. Ir suranda — 
padėti pažada ateitininkai (mat 
jau gimnazijoje įsijungė į jų veik
lą) — duos butą ir pietus. Sūnaus 
išleidimui į studijas tėvai par
duoda karvę, nuperka drabužėlį, 
maisto... Sunkios materialinės 
sąlygos užgrūdino Juozą. Ir tik 
kartą, studijuodamas Vytauto Di

Vytauto Maželio nuotrauka

džiojo universitete, kreipėsi pa
galbos į tėvus: atsidūrė beviltiš
koje padėtyje, mat iširę batai, ne
turįs už ką jų sutaisyti (o jų ir 
taisyti nebebuvo galima) ir nega
lįs eiti į paskaitas. Negavo moti
na pasiskolinti pinigų iš kaimy
nų: sėdi skolose, o vaikus ponais- 
mokytais nori padaryti. Gerai, 
kad sušelpė kunigas...

Teologijos-filosofijos fakulteto 
dekanu, Girniui studijuojant, 
buvo profesorius kunigas Pranas 
Kuraitis. Jis pasiekė, kad sunyk
ti pasmerktas Filosofijos skyrius 
pamažu atsigavo ir moksliškai 
sustiprėjo. Profesorius Kuraitis 
gabų ir darbštų studentą Juozą 
Girnių tėviškai globojo. Per Ku
raitį Girnius susipažino su neoto
mizmu. 1936 metais jis baigė 
universitetą licenciatu, parašy
damas darbą apie Martin Heideg- 
ger’io egzistencinę filosofiją. Ir

(Nukelta į 2 psl.)
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Kastytis tarp Jūratės ir Rūtelės...

Lietuvių dperos ir Kauno Muzikinio teatro „Jūratės ir Kastyčio” spektaklis Šių metų balandžio 20-21 dienomis Morton High School Auditorium, Cicero, ūlinois: 
Sabina Martinaitytė (Jūratė).

„Jūratės ir Kastyčio” spektaklis: priekyje, kairėje — Virgilijus Noreika (Kastytis).

Čikagos Lietuvių operos 
ir Kauno Muzikinio teatro 

šiemetinis spektaklis — 
K. V. Banaičio „Jūratė ir Kastytis”

MINDAUGAS BIELSKUS

Ar yra lietuvis, kuris būtų ne
susipažinęs su Jūratės ir Kasty
čio tema? Greičiausiai daug kas 
žino Maironio eilėrašti tuo pačiu 
vardu, kur Maironis šitaip eilia
vo:

Nustebo net patsai dangus, 
Kada Jūratės dauggalingos 
Kasa ir lūpų geiduliai
Kastyti palietė meiliai...

Ne tik šio eilėraščio grožis 
įstringa mums, bet ir pas lietu
vius reta tema — nepažabota, 
aistringa meilė.

Kazimiero Viktoro Banaičio 
opera „Jūratė ir Kastytis”, kurią 
Čikagos Lietuvių opera balandžio 
20-21 dienomis pastatė kartu su 
Kauno Valstybiniu muzikiniu 
teatru, šią meilės temą praplečia 

ir sugretina su meile, kuri mūsų 
visuomenėje yra priimamesnė. 
Tai Kastyčio ir jo sužadėtinės 
Rūtelės meilė, kuri normaliai 
reikštųsi aiškiai apibrėžtuose rė
muose bet kurioje visuomenėje. 
Šitokia meilė leidžia žmonėms 
ramiai sau gyvenant daugintis ir 
plisti.

Iš meilės formų sugretinimo ir 
iškyla operos dramatiškumas. 
Vienoje pusėje stovi deivė Jūratė, 
kuri su savo kerais pavergia Kas
tytį, o kitoje — Rūtelė, kaimo 
mergužėlė, vien savo vardu pri
menanti skaistybę, nuosaikumą. 
Viduryje Kastytis, keliaujantis 
nuo skaisčios Rūtelės į Jūratės 
meilės pasaulį jūros dugne. 
Pakeliui jis išklauso motinos 
maldavimų, patiria tėvo pra
keikimą, džiaugiasi Jūratės 

meile, bet galų gale pats žūsta, 
kai Jūratė ir jos rūmai sunaiki
nami Perkūno už skaistybės 
apžadų nesilaikymą.

Tad kodėl ši opera nepaliko 
didelio dramatiškumo įspūdžio? 
„Jūratė ir Kastytis” buvo pasta
tyta ne tik paminėti Lietuvių 
operos choro keturiasdešimt 
metų sukaktį, bet ir paminėti K. 
V. Banaičio gimimo šimtmetį. Ši 
opera, parašyta šiame šimtme
tyje, savo siužetu yra romantizmo 
pavyzdys. Galime teigti, kad 
romantizmas mums yra pasenęs, 
netekęs savo dramatiškumo. 
Vien tik herojaus apsvaigimas 
meile ar dievų nusikaltimai 
mums nelabai sudaro dramatišką 
tikrovę. Mes laukiame kažko 
daugiau. Gal kažkokio psicholo
ginio įžvalgumo, gyvenimo pamo
kos ar net dvasinio sukrėtimo. 
Vien tik pavaizduoti Perkūno 
pyktį, nesužmoginant jo, negana. 
Rūtelės meilė Kastyčiui nelabai 
mus pagaunanti, jei nėra bent 
vieno karšto dueto, kur ta meilė 
ar jos praradimas būtų išsakytas. 
Tad bet kuris šios operos pasta
tymas turi uždavinį — kaip iš
spręsti dramatiškumo stoką.

Gerai, kad operoje ne tik siuže
tas svarbus. Tiek pat, jei ne svar- 

Jono Tamulaičio nuotraukos

biau, yra pati muzika. Todėl ši 
opera vis tiek sužavėjo. Joje buvo 
įsimintinos choro partijos bei 
puiki barkarolė tenorui. Be to, 
visa muzika, kuri jungė įvairias 
scenas, skambėjo įdomiai. Banai
tis atsargiai panaudojo lietuvių 
liaudies dainų motyvus, daug kur 
apsiėjo be jų. Pavyzdžiui, operos 
įžangoje mažai buvo lietuviško 
kolorito. Lietuviški motyvai dau
giausia pasirodė choro partijose. 
Per visą operą buvo girdėti tur
tingos orkestro spalvos.

Solistas Virgilijus Noreika 
puikiai atliko Kastyčio partiją. 
Balsas galingas, niekada orkestro 
neužgožtas, be techniškų kliūčių. 
Jo atlikta barkarolė „Laivinė” 
gal ir buvo iškiliausias operos 
momentas. Čia visa scena buvo 
jo, visi kaimiečiai scenoje jo 
publika, kuriai jis apdainavo savo 
didelę meilę jūrai. Čia jisai ir 
patraukė operos klausytojų sim
patijas.

Nustebau mūsų scenos vete
ranės, Aldonos Stempužienės, 
sukurtu Kastyčio motinos vaid
meniu. Jos pagrindinė arija 
antrame paveiksle neišbluko ir 
gerai skambėjo po viso pirmo 
paveikslo eigos. Šis vaidmuo tiko 
jos balsui ir jos vaidybiniams

sugebėjimams. Kadangi buvau 
tik balandžio 20 dienos spektak
lyje, apsiriboju premjeros ap
rašymu.

Kaip ir visados būna Lietuvių 
operos spektakliuose, šerdis lieka 
pats choras. Manau, jog ne vienas 
skaitytojas sutiks, kad kai atei
name pasiklausyti jų, mes ieško
me ne tik muzikinės tiesos ar gro
žio, bet vis rūpi, kaip tam chorui 
pavyks. Ir šį kartą jie mūsų neap
vylė. Gal pradžia nebuvo visai 
tvirta, bet įsibėgėjus choras 
puikiai skambėjo. Pačios choro 
partijos, Banaičio sukurtos, pa
dėjo išlaikyti dėmesį.

Sunkiau įvertinti Sabinos Mar
tinaitytės atliktą Jūratės rolę. Ji 
vaizdavo suviliotoją bei deivę, 
valdovę, kuri užkerėjo Kastytį 
savo liūliuojančia daina. Tai ne 
itališkos operos koketė. Jos mitas 
tas pats, kaip ir tas, kuriame 
graikų Gdisėjas savo jūreiviams 
užkiša ausis, kad neišgirstų dei
vės dainos. Tos rolės muzika arti
mesnė Debussy ar Ravel dvasiai. 
Tad pirmame veiksme vaidmuo 
nėra dramatiškas, nors antraja
me vaidmuo pasikeičia. Čia Jūra
tė yra galinga valdovė, dramatiš
kai atmetanti Vėjų perspėjimus. 
Šią sudėtingą rolę Sabina 
Martinaitytė atliko gerai, nors 
truputi sunku buvo susikaupti 
bežiūrint į tikrai fantastišką jos 
aprangą bei sceną.

Rūtelės rolę atliko Aušra Cicė- 
naitė. Ji sklandžiai išdainavo sa
vo partįją ir, kiek leido operos siu
žetas, stengėsi sukurti atstum
tos sužadėtinės vaidmenį.

Kastyčio tėvo vaidmenį atliko 
Gediminas Maciulevičius. Jis pa
sirodė antrame paveiksle, kuria
me jis pasmerkė sūnų Kastytį.

Operos dirigentas Julius Geniu
šas bei Kauno Teatro orkestras 
leido mums, Čikagoje bebūnant, 
išgirsti lietuvišką kūrinį, atliktą 
ne tik profesionalų, bet ir dar
naus ansamblio. Pats dirigentas 
pagavo kūrinio nuotaiką nuo pat 
pradžios. Jauteisi, kad išvyksti į 
muzikinę kelionę su geru gidu.

Reikia paminėti Kauno Teatro 
baletą. Jų šokiai jūros dugne su
darė besidžiaugiančių undinių 
foną, o paskui išryškino paniką, 
kai rūmai griuvo. Scenovaizdis 
bei kostiumai gana įspūdingi. '■ 
Krito į akį tik viena problema. 
Kadangi išdėstymas buvo ne
dėkingas, Jūratės vienai arijai 
reikėjo garsiakalbių.

Išklausius šią operą, kyla min
tis. Ar ateityje ją nebūtų galima 
pastatyti be tradicinės operos 
butaforijos? Tada klausytojas 
galėtų įsigilinti į operos muziką, 
vertingiausią dalį. Šį kartą džiau- 
giuosiu Čikagos Lietuvių operos 
ir Kauno Muzikinio teatro laimė
jimu ir dėkoju už šią šventę.

Šiame numeryje:

„Jūratė ir Kastytis” čikaginėje scenoje • Kaip skatinti Lietuvos 
prekybą su Vakarais • Filosofas Juozas Girnius ir Lietuva (2) • 
Juliaus Kelero naujausia poezija • Dailės parodos Čikagoje

KERTINĖ 
PARAŠTĖ

Manifestacijos, propaganda 
ir reklama, siekiant judinti 

eksportus iš Lietuvos
Jau nuo pačios pradžios admi

nistracinio atBikabinimo nuo 
Kremliaus biurokratų Lietuvos 
įmonės pradėjo kalbėti apie jų 
prekių eksportą į Vakarus. Kai 
kurie ėmėsi pardavinėti grąžtus, 
pieno gaminius, grybus, gintaro 
papuošalus, vieną kitą baldą, bet 
pradžioje nebuvo nusistatymo 
greit keisti gamybą tam, kad ji 
atitiktų Vakarų reikalavimus.

Už poros metų įsijausta į rei
kalą būtinai bent dalį gaminių 
gerinti ir keisti, kad jie turėtų ge
resnę paklausą eksportui. Bet jau 
tada įmonės lyg ir pavargo, 
gražiai Suomijoje išspausdinti 
bukletai baigėsi, daug kur ir 
daug kartų siūlyti pavyzdžiai 
neatnešė rezultatų. Tad ne vieno 
fabriko vadyba tik žiūrėjo iš kur 
skolintis, kad algas būtų galima 
mokėti, o tiesioginių ryšių su 
galimais pirkėjais nebuvo matyti. 
Ir dabar eksportų į Vakarus apy
varta yra labai kukli.

Jau keleri metai visokie aukš
ti pareigūnai iš Lietuvos keliau
ja po pasaulį, rengiamos gražiai 
paruoštos konferencijos, pasirašo
mos tarpvalstybinės sutartys, 
ruošiamos parodos ir mėginama 
dalyvauti parodose užsienyje. Ir 
išeiviai ruošė parodas, kvietė 
pramonininkus į konferencijas 
tam, kad galėtų susipažinti su 
galimais pirkėjais ar investi
toriais.

Prieš metus JAV-ėse įvyko Cle- 
veland’o ekonominė konferencįja, 
suruošta Amerikos vyriausybės. 
Ją Vacys Rociūnas gražiai ir 
optimistiškai aprašė, pavadin
damas ją: „Rytai susitinka su 
Vakarais”. Ten matėme Lietuvos 
ekonominio sektoriaus „tūzus”, 
įskaitant Gintarą Petriką (dabar 
sunkiai besiverčiančio „holdin
go” EBSW prezidentą), Klaipėdos 
ir Šiaulių merus, iš viso 14 svar
bių asmenų delegaciją bei Lietu
vos ambasados žmones. Nemažai 
dalyvavo ir išeivių veikėjų. „[Ši] 
dviejų dienų konferencija buvo 
gerai organizuota ir programa 
įvykdyta, kaip buvo suplanuota” 
(Draugas, 1995.2.8). Galime 
tačiau šia proga prisiminti 
teigimą: „operacija pavyko, bet 
pacientas mirė...”

Daugiausia geros intencijos, 
tokias užsienyje ir pačioje Lietu
voje manifestacijas rengiant, ne
duoda tinkamų rezultatų, jei 
prieš jas ir po jų neatliekamas 

dalykiškas ir rezultatų siekiantis 
darbas. I šitokį darbą turi įsi
kinkyti eksporto ir investicįjų 
puoselėjimo darbininkai. Žinoma, 
jie turi žinoti, ką daro, ir juos turi 
nuoširdžiai remti valdžia bei visa 
pramonė.

Reikalinga valstybei ekono
minė propaganda ir sudarytos ga
limybės mūsų žmonėms susitikti 
su įvairių kraštų pramonės bei 
prekybos įžymybėmis. Jei tačiau 
šitos progos nėra išnaudojamos 
konkretiems pasiūlymams ar 
projektams pristatyti, tai ta 
veikla ir pasilieka paprastu 
tuščiažodžiavimu. Ne taip seniai 
Lietuvos valdžia sumokėjo šimtus 
tūkstančių dolerių už ekonominę 
propagandą viename žurnale 
Vakaruose, o rezultatai buvo 
baisiai prasti.

Prekyba neapsieina be rekla
mos ir ji turi savo išdirbtą 
užduotį, bet dar neseniai Lietu
voje matėme besireklamuojan
čius visokio plauko verslininkus, 
kurie savo trumpalaike sėkme 
ekonomikoje arogantiškai norėjo 
ne tik mokyti tautą kaip gyventi, 
bet ir kaip greit praturtėti. Ne 
vienam yra neaišku, kodėl tiek 
daug lietuvių geriau paklausė 
naujų svieto perėjūnų nei pa
tyrusių vietinių ar išeivių, ar 
svetimtaučių.

Užtat šalia plačių užmačių ma
nifestacijų, gana primityvios 
propagandos ir dažnos savirekla
mos jau keleri metai pasigen
dame konkrečių rezultatų sie
kiančių užsimojimų bei veiklos 
planingai judinti eksportus. 
Žinoma, rasime ir išimčių, bet jų 
ne tiek daug, kad galėtume pasi
džiaugti mūsų valdžios ir kitų 
veiksnių pastangomis išjudinti 
Lietuvos prekybą su Vakarais.

Konkrečiai atsižvelgiant į to
kius viešus eksportui puoselėti 
pasirodymus, galime jais pasi
džiaugti tik tada, kada yra pasi
ruošta juos išnaudoti, kada 
įtraukiama atsakinga privati ini
ciatyva su aiškiais uždaviniais 
ir kada dalykiškai nustatomi 
rezultatų siekiantys veiklos 
etapai. Neapgalvota ir ekspor
tams neparuošta nei manifesta
cija, nei propaganda, nei reklama 
Lietuvos ekonomikai nepadeda. 
Atvirkščiai, ji daug kainuoja ir 
ne kartą tik parodo mūsiškių 
eksporto srityje veiklos primi- 
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KERTINĖ

Išeivijos dabartinė prasmė
Čia, aišku, tokia tema, kurią ne tiek svarstome, kiek patys sau tuo 

atžvilgiu pasidarome išvadas ir jų implikacijomis bandome gyventi. 
Kad tai darome — akivaizdžiai liudija, kad ir kasdieniniai mūsų 
laikraščio „Draugo” puslapiai. Tačiau visada siekiame ir tam tikro 
aiškumo savo tarpe, norime dalytis visų mūsų įžvalgomis ir jas pasverti 
pokalbyje su kitais, susidurti su daugeliu kitokių pažiūrų, jausmų ir 
nuomonių. Praėjusio rudens Ateities savaitgalio, vykusio lapkričio 3-5 
dienomis Čikagoje ir Lemont’e, programoje vyko svarstytos kaip tik 
šia tema Joms vadovavo ekonomistas Jonas Pabedinskas, dalyvavo: 
kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC, Lietuvių Bendruomenės JAV 
krašto valdybos pirmininkė Regina Narušienė, Juozas Kojelis iš 
Los Angeles ir savaitgalio viešnia paskaitininkė iš Lietuvos, „Dieno
vidžio” redaktorė Aldona Žemaitytė.

Nereikia turbūt tvirtinti, kad tai dar nepasenusi tema — besiklau
sant ir beskaitant mūsų spaudą, atrodo, kad laikui bėgant ji darosi 
vis opesnė. Todėl prašytumėm mūsų skaitytojų, kad jie savo laiškais 
ir komentarais pratęstų šį pokalbį apie mūsų, Amerikos lietuvių, 
santykį su Lietuva, jo priedermes ir perspektyvas. Iš to visi būsime šį 
tą laimėję — o galbūt, kaip labai norėtųsi tikėti, net ir pati Lietuva.

Kun. Vytautas Bagdanavi
čius:

Atėjo laikas pasvarstyti klausi
mą, kas mes, lietuviai, išsiblaškę 
viso pasaulio plotuose, esame. 
Kai mes čia atvykome, mes nesu
tikome būti laikomi emigran
tais. Nes emigrantas yra žmogus, 
kuris atvyksta i kitą šalį ieško
damas savo gerovės. Mes ne savo 
laimės ieškodami apleidome 
Lietuvą ir atvykome, pvz., i JAV. 
Mes save laikėme tremtiniais ar 
politiniais pabėgėliais. Mes taip 
buvome suaugę su Lietuvos 
nepriklausomybe, kad save lai
kėme Lietuvos ambasadoriais pa
saulyje. Dabar mūsų jaunoji kar
ta verčia mus iš naujo persvars
tyti klausimą, kas mes,lietuviai, 
pasaulyje esame.

Būdas, kaip lietuviška išeivija 
pasaulyje yra pasireiškusi, tikrai 
yra geras įvairiose srityse. Pats 
reikšmingiausias darbas lietu
vybės išlaikymui pasaulyje buvo 
padarytas tuo būdu, kad buvo 
stengtasi jaunojoje kartoje išlai
kyti lietuvių kalbą. Tai padarė 
tėvai ir mokytojai. įvairių lietu

Ateities savaitgalio programoje 1995 m. lapkričio 4 d. Jaunimo centre, Čikagoje, svarstomas klau
simas, kokia išeivijos dabartinė prasmė: (iš kairės) kun. Vytautas Bagdanavičius, Regina Narušienė, 
Juozas Kojelis, Aldona Žemaitytė, svarstybų vadovas Jonas Pabedinskas.

Jono Kuprio nuotrauka

viškų mokyklų steigimas ir jų 
išlaikymas nebuvo lengvas už
davinys, bet jis buvo herojiškai 
įvykdytas. Didelėje dalyje lietu
viškos jaunuomenės lietuvių kal
ba buvo įdiegta.

Dabar mūsų jaunoji karta kelia 
mums klausimą, ar mes, pasau
lio lietuviai, turime nuolat pasi
likti svetimi visuotiniams pa
sauliniams uždaviniams. Kyla 
klausimas dar ir kita forma: ar 
pasaulis nėra reikalingas tos 
sveikos lietuviškos dvasios, kuri 
šiame šimtmetyje atgaivino Lie
tuvos valstybingumą. Ar reikš
mingas įsijungimas į visuotinius 
kultūrinius, ekonominius ir reli
ginius uždavinius nesudarytų 
mūsų tautai pasaulyje saugumo , 
jausmą, kurį ligi šiol sudarė 
mūsų pastanga išsilaikyti lietu
viškai kalbančioje visuomenėje.

Tačiau iš dalies su Lietuvos 
išsilaisvinimu ir lietuviškos išei
vijos situacija yra pasikeitusi. Tai 
pasakė prieš pora metų dr. Vėjas 
Liulevičius savo paskaitoje Čika
goje. Jis iškėlė du Lietuvos vaiz
dus jaunojoje lietuvių išeivijos

kartoje. Vienas Lietuvos vaizdas J l» j • ________ T "I • • _  _  T'fc <— j • v •
yra tas, kuris yra sudarytas Dai- i t Sll Utį. O Julijono Būtėno žuvimo 
vaizdas atsirado dabar,, kai
Lietuva yra išsilaisvinusi. Šie du 
Lietuvos vaizdai yra išoriškai 
skirtingi, bet jie turi giliai ir daug 
bendro. Skirtumas tarp jų yra tik 
toks, kaip tarp piešinio ir tikro
vės.

Lietuvių tautos valstybė mums 
yra brangi. Mes niekada netu
rime liautis dėkoję Dievui už 
tokiu, sakykim, lengvu būdu tos 
valstybės atstatymą, tarsi paka
ko rankomis susiimti visiems 
lietuviams ir valstybės realumas 
pasidarė faktu. Tačiau valstybė 
yra reali tikrovė ir su ja, kaip su 
tikra gyvenimiška tikrove, ir mes 
išeivijos lietuviai turime skai
tytis.

Lietuviška išeivija pasaulyje 
ligi šiol laikėsi vieningos linijos, 
— savo lietuvišką tapatumą išlai
kyti, nepaisant natūralios srovės 
įsijungti į bendrą visas tapatybes 
suvirinantį katilą. JAV ne kartą 
buvo mums sakoma, kad JAV yra 
toks tautybes sujungiantis kati
las. Nepasidavimas šiam tauty
bes sulydinančiam katilui tačiau 
reiškiasi ir tuo būdu, kad tautie
čių skaičius neišvengiamai mažė
ja. Taigi šiandien mes turime sau 
iškelti klausimą, kaip mes save 
suprantame pasaulyje ir kokius 
uždavinius mums kelia pats 
mūsų buvimas ne Lietuvoje, bet 
įvairiose pasaulio valstybėse.

Juozas Kojelis:

Daugiau kaip du mėnesius pra
leidau Lietuvoje. Su atsikurian
čios valstybės problemomis šį 
kartą susipažinau geriau negu 
bet kada, ir kai ką galiu pasaky
ti. Šių studijų organizatoriai 
prašė aptarti išeivijos egzisten
cijos prasmę. Kas dabar, Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę, mes, 
išeiviai, esame: tremtiniai, 
duoneliautojai, pabėgėliai nuo 
karo ir kartu nuo tėvynės, ar kas 
kitas?

Į tokį klausimą būčiau linkęs 
atsakyti taip: išeivijos orga
nizacijos ir individai savo egzis
tencijos svetur prasmę aptaria 
patys savo apsisprendimais ir įsi
pareigojimais atsikuriančiai 
Lietuvai.

(Nukelta į 2 psl.)

JUOZAS GRUZDĄS

Apie didįjį lietuvių tautos 
patriotą, apie karžygį, paaukojusį 
savo gyvybę, kad kiti laisvai 
gyventų, apie Julijoną Būtėną, 
žymųjį žurnalistą, anuomet mūsų 
spaudoje buvo nemažai ir gražiai 
prirašyta. Mes abu esame kilę iš 
gražiausio šiaurės Lietuvos 
ūkininkų krašto ir, susitikę su 
Julijonu, visada prisimindavom 
gražius Dovydų ir Vainekonių 
kaimus, kuriuos skyrė nedidelis 
atstumas, gal tik penki kilome
trai. Vienas iš šių kaimų ir buvo 
Julijono gimtinė. Julijonas gimė 
1915 m. kovo 24 d. Dovydų kai
me, Joniškėlio valsčiuje, Biržų 
apskrityje.

Praėjusiais 1995 metais neteko 
pastebėti plačiau paminėto aštuo
niasdešimtojo Julijono gimta
dienio. Šiais metais — vėliau apie 
tai plačiau pakalbėsime — gegu
žės 21 dieną paminėsime Julijono 
žuvimo datą. Jis žuvo 1951 metų
gegužės 21 dieną. Taigi praėjo jau 
keturiasdešimt penkeri metai 
nuo to laiko, kai Julijonas pa
siaukojo už Lietuvos laisvę.

1933 metais baigęs Linkuvos 
gimnaziją, Julijonas tų pačių 
metų rudenį įstojo į Vytauto 
Didžiojo universiteto Teisių 
fakulteto Teisių skyrių, ap
sigyveno Kaune ir pradėjo pasto
viai bendradarbiauti Ryto 
dienraštyje.

Ateitininkų rūmų studentų 
bendrabučio dideliuose kam
bariuose gyvendavome po kelis 
studentus. Vieną dieną į tą 
kambarį* kur gyveno Stasys Ur
bas, studijavęs mediciną, aš — 
studijavęs teisę, buvo apgyven
dintas lietuvis studentas Juli
jonas Būtėnas. Jį jau pažinome iš 
gimnazijos laikų, žinojome, kad 
jis buvo aktyvus ateitininkas, 
mokėjęs kelias svetimas kalbas. 
Jau tada dienraštis Rytas 
spausdindavo jo vertimus.

Gyvendamas su Julijonu viena
me kambaryje, įsitikinau, kad jis 
nepaprastai draugiškas, pasiau
kojantis savo draugams, savajai 
tautai. Jis visada rūpinosi kitais 
ir darė ką galėdamas, kad ki
tiems būtų geriau ir lengviau 
gyventi. Šis jo idealizmas nuolat 
stiprėjo, virsdamas pasiryžimu 
mirti už savąją tautą, savąją 
valstybę. Prisimintinas ir nepa
prastas jo kuklumas. Maloniai ir 
draugiškai šypsodamasis jis su
tikdavo kiekvieną, o nuoširdu
mas ir draugiškumas neblės- 
davo per visą susitikimą ar

■ pokalbį.
Kai Julijonas pradėjo dirbti

Ryto redakcijoje, vyriausiuoju tik apie neramumus pasaulinėje 
redaktoriumi buvo profesorius dr. 
Leonas Bistras. Dienraščio pusla
pius tada daugiausia užpildyda
vo iš anglų kalbos versti Julijono 
straipsniai ekonomikos ir politi
niais klausimais. Kai aš drauga
vau su Julijonu, kai abu svarsty
davome įvairius klausimus, jis 
mažiau domėjosi teisės problemo
mis; jam buvo įdomesni žurnalis
tikos klausimai bei to meto ak
tualijos.

Labai gerai atsimenu — lyg 
nebūtų praėję jau tiek dešimtme
čių, o viskas įvyko gal tik prieš 
kelias dienas ar savaitę — kaip 
vieną puikų pavakarį su Julijonu 
išėjome iš Pienocentro užkandi
nės. Jis, kaip paprastai, kukliai 
šypsodamasis, pradėjo man pasa
koti, kad tą dieną po darbo Ryto 
redakcijoje dr. Leonas Bistras,

„Mes gyvenome trys” — (iš kairės) Juozas Gruzdąs, Stasys Urbas, Julijonas Būtėnas. Vieno kambario 
gyventojų nuotrauka daryta 1936 metų birželio mėnesi Kaune.

pasikvietęs Julijoną į savo ka
binetą, pradėjo jam aiškinti 
žurnalistikos pagrindus. Labai 
susidomėjęs, aš Julijono paklau
siau, ar redaktorius dėstė jam 
meniško vertimo reikalavimus, 
ar mokė kitų dalykų? Julijonas 
labai pamažu ir kukliai aiškino, 
kad jį mokė visko: ir kaip veda
muosius straipsnius rašyti, ir 
kaip kitų straipsnius taisyti.

Šis nuoširdus Julijono prisipa
žinimas neabejotinai liudija, kad 
pirmasis jo mokytojas žurnalisti
kos klausimais buvo profesorius 
dr. Leonas Bistras.

Kaip labai geras žurnalistas 
Julijonas nuo 1936 metų tapo 
dienraščio Ryto, o vėliau ir XX 
amžiaus redakcijos sekretorium 
ir redakcijos nariu. Gerai mokė
damas kelias svetimas kalbas, 
klausydamas radijo žinių ir kore
spondentų pranešimų iš Berlyno, 
Londono, Stockholm'o, tuojau 
šias žinias surašydavo mašinėle 
ir atiduodavo spaustuvei. „Žaibo” 
spaustuvės patalpose buvo ir 
dienraščių redakcijos.

1937 metų pradžioje aš, jau 
turėdamas Vytauto Didžiojo uni
versiteto Teisių fakulteto baigi
mo diplomą, negalėjau gauti jokio 
darbo pagal savo specialybę, nes 
buvau tuometinės tautininkų 
valdžios nemalonėje. Bene visus 
1938 metus dirbau Lietuvos ban
ke Rokiškyje, bet su Julijonu 
Būtėnu niekada nebuvau nutrau
kęs draugiškų santykių. Dažnai 
lankydamasis Kaune, visada su
sitikdavau su Julijonu, ir jis 
mane geriausiai informuodavo ne 

politikoje, bet ir apie galimus 
pasikeitimus Lietuvos valdžioje.

Tie Julijono numatyti įvykiai 
tiek pasaulinėje politikoje, tiek ir 
mano atžvilgiu išsipildė visu 
šimtu procentų.

1939 metų pradžioje aš buvau 
įrašytas į Kauno apygardos teis - 
mo kandidatų sąrašus, grįžau 
gyventi į Kauną ir vėl susitikda
vau su Julijonu XX amžiaus 
redakcijos kabinete arba kokia
me nors restorane po darbo pie
taudami. Kartą Julijonas man 
prisipažino, kad jis yra siunčia
mas į Paryžių žurnalistikos stu
dijų pagilinti, tačiau, suprasda
mas labai įtemptą politinę padėtį 
visoje Europoje, nerodė didelio 
noro ten vykti. Gal rugsėjo mėne
sio gale, kai jau buvo prasidėjęs 
Antrasis pasaulinis karas, Juli
jonas man papasakojo, kaip sun
ku jam buvo grįžti į Lietuvą iš 
Prancūzijos, nes per Vokietiją 
susisiekimas buvo nutrauktas ir 
tik per Švediją jis galėjo pasiekti 
Lietuvą.

Nors Vokietija ir Sovietų Rusi
ja iš pradžių lyg ir draugavo, dali
josi Baltijos valstybes, Lenkiją, 
bet Julijonas visiems ir visada 
sakydavo, kad jos neilgai drau
gaus, kad greitai tarp jų kils 
karas. 1940 metais Sovietų armi
jai okupavus Lietuvą ir prasidė
jus baisioms lietuvių tautos 
žudynėms bei trėmimams, Juli
jonas suprato, kad ir jam gresia 
tas pats. Kol dar buvo galimybė 
pereiti sieną, jis pasitraukė į 
Berlyną ir prisijungė prie anks
čiau pabėgusių.

1941 metais Berlyne Julijonas 
įsųungė į Lietuvių aktyvistų fron
to veiklą ir su vienu draugu 
stengėsi pereiti sieną ir grįžti į 
Lietuvą. Kai pasienio zonoje 
pastebėjo sargybinių kareivių 
postus ir suprato, kad toliau vykti 
nebegalės, abu su draugu į vieną 
sargybos būstą sumetė turėtas 
rankines granatas ir laimingai 
grįžo į Berlyną. Netrukus, birže
lio 22 dieną, kai prasidėjo karas 
tarp vokiečių ir sovietų, Julijonas 

— kaip civilinis vadovas ir vertė
jas — su vokiečių tankų divizija 
greitai pasiekė Alytų ir čia jam 
pavyko iš vokiečių kariuomenės 
išsilaisvinti. Aš vėl jį suti
kau Kaune, Į Laisvę laikraščio 
redakcijoje. Po ilgesnio nesimaty
mo Julijonas man nuoširdžiai ir 
ramiai papasakojo įdomesnius 
savo išgyvenimus; kuriuos anks
čiau minėjau.

Redaktorius įr žurnalistas Juo
zas Keliuotis pakvietė Julijoną 
į Vytauto Didžiojo universiteto 
žurnalistikos katedrą asistentu, 
bet 1943 metais okupantai uni
versitetą uždarė.

1944 metų vasario 16 dienos 
atsišaukimu generolas Povilas 
Plechavičius kvietė vyrus stoti į 
Lietuvos rinktine ir gintis nuo vėl 
artėjančių komunistų. Julijonas, 
turėdamas jaunesniojo leitenan
to laipsnį, prisistatė į štabą ir 
buvo priimtas.

Jis dirbo su kitais karininkais 
Rinktinės štabe, bet 1944 m. 
gegužės 15 d. vokiečiai suėmė 
generolą Plechavičių ir visą jo 
štabą. Visi buvo nuvežti į Salas- 
pilio lagerį prie Rygos. Sovietų 
Sąjungos kariuomenei artėjant 
prie Rygos, lietuviai karininkai 
vėl buvo vežami į Vokietiją, bet 
Julijonui pavyko išsilaisvinti ir 
Berlyne vėl susitikti su kitais 
atbėgusiais lietuviais. Iš čia visi 
pabėgėliai pasitraukė jau iki 
Wuerzburg’o ir čia sulaukė ame
rikiečių kariuomenės.

Wuerzburg‘e po karo atsikūrus 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo 
komitetui (VLIK) ir vėliau jam 
persikėlus į Pfullingen'ą, Juli
jonas labai aktyviai įsijungė į šio 
Komiteto darbą, redagavo ELTA 
biuletenius, siuntė raštus- užsie
nio spaudai, politikos veikėjams.

(Nukelta į 2 psl.)
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Kodėl Amerika neįkvepia 
naujųjų piliečių?

jas skaičiuoja ant pirštų. 0 rytoj 
— turbūt bus tik kelios. Ir, jei kas 
mums būtų tai pasakęs 1930 - 
1950 metais, nebūtume patikėję 
tokia ateities vaizdine (ne rašto) 
civilizacųa ir kultūra. Aišku, jei 
būtume atvažiavę j Ameriką 19

Visuomet plačiai ir įdomiai 
JAV spaudoje paliečianti poli
tines, ekonomines krašto proble
mas, Georgie Anne Geyer disku
tuoja dabartinius emigrantus i 
JAV rašinyje .Amerika neįkve- 
pia naujųjų piliečių” (Detroit
News, 1996 m. gegužės 2 d.). Ji šimtmetyje, to skirtumo tarp 
rašo, kad JAV, „nors yra įkvėpė
jas visam pasauliui, bet imigran
tams juo nėra”. Tai rodo Michi
gan Statė universiteto įvykdyta 
5,000 vaikų studija, parodanti, 
kad kuo ilgiau, pavyzdžiui, zacijos ir meno formos. Žaidimai 
emigrantų iš Lotynų Amerikos 
kraštų šeimos JAV gyvena, tuo 
daugiau į vietinius supanašėja. 
Imigrantų vaikai vis mažiau 
ruošia pamokas namuose, jų aka
deminės aspiracijos vysta ir jie 
sėdi prieš televizijos aparatą vis 
daugiau laiko.

Europos ir Amerikos visai ne
būtų. Ten ir čia buvo skaitomos 
knygos, kartu su vodeviliu čia 
stipriai gyvavo opera ir kitos 
šiandien atsitraukiančios civili-

O vis dėlto, juk Amerika gera 
mokykla, „civics” klasė, rašo ji, 
bet čia mūsų vaikus ir naųjųjų 
imigrantų vaikus mažai mokoma 
istorijos, jie patiria ir pasisemia 
tik kultūrinę degradaciją tele
vizijoj ir gatvėse. Jai atrodo, kad 
žurnalistas Philip Terzian The 
Providence Journal teisingai ra
šė: „Tai jau ne imigracija, šne
kant istoriškai, bet ekonominis 
žmonių perkėlimas per sieną”.

Stiprokai pasakyta: ekonominis 
perkėlimas... Ir tai verčia susi
mąstyti, bet mums, puoselėjan
tiems savo kultūrą, griebiantis 
jos kaip už šiaudo vietinių jūroj, 
nenorint dingti ir prarasti bent 
kiek savo individualumo, tai ne 
naujiena. Mes gėrimės krašto 
tvarka, ekonomija, bet kažkodėl 
esam savotiškoj kovoj prieš kaž
kokį įsivaizduotą ir gal tikrą 
imigranto baubą, kurio vietiniai 
nesupranta. Matome, kaip antros 
generacįjos jaunieji (ir vyres
nieji), pamėgę televiziją, dar 
paskaito ir kokią knygą, o jau
nesnieji beveik neskaito. Trečioji 
generacija? Dar blogiau! Tik pirk 
jiems specialius filmus, tik juos 
žiūrės, raginami dar šiek tiek 
tėvų ir mokyklų skaityti. O skai
tyti jiems sunku. Labai sunku.

Taigi kas atsitiko? Tai lyg 
kokia milžiniška kultūrinė 
revoliucija, prieš kurią sunku 
kovoti. Bet kokia kultūra, jei 
šiandien ateina vaikams, ateina 
vaizdais!

Mūsų buvo perskaityta dideli 
kalnai knygų. Šiandien jaunimas

net kompiuteriniais vaizdais 
šiandien vaikų žaidžiami.

Dar vienas straipsnis, iš kito 
taško, maždaug kitą dieną pasi
rodė Detroit’o laikraštyje. Tai 
buvo pasikalbėjimas su operos 
mėgėju, komišku aktorium Tony 
Randeli. Paklaustas, ar nesu- 
vaikėjo menų industrija, atsakė, 
taip, nes vaikai šiandien turi 
pinigų, ne taip, kaip jis pats 
seniau. Taip vaikai diktuoja me
nų industrijai, perka triukšmin
gas, jam nepatinkančias roko 
plokšteles, ir taip plokštelių 
gamyba yra vaikų rankose. Gal 
tėvai susipras ir nustos davę 
vaikams pinigų?

Bet vaikai būtų ne vaikais, 
nesinaudodami šiam krašte duo
dama laisve ir žiūrėdami tele
vizijos programas, kurias iš 
Amerikos gamintojų perka visas 
pasaulis.

Dėl viso, kas čia pasakyta, 
atrodo, aplamai didžiausia prie
žastis yra vaizdinės rūšies kultū
ra, apėmusi mažai ar visai ne
skaitantį vietini ir imigrantų 
jaunimą. Ši gyva auklėjanti prie
monė dar tobulėja, bet ar ji iš
stums rašytąją kultūrą, ant ku
rios bazės stovi šimtmečių prak
tika ir lobiai, yra didelis nūdienos 
klaustukas ir kartais sukeliantis 
nemažas problemas tėvams, auk
lėtojams ir sociologams.

Petras Melnikas

Kiekviena tauta ar valstybė 
tautų ar valstybių vystymosi 
skalėje turi tam tikrą reikšmę. 
Lietuvių tautos atsiradimas prie 
Baltijos mums nėra tikrai žino
mas savo aplinkybėmis. Europos 
istoriniuose žemėlapiuose, pvz., 
117-ųjų metų žemėlapyje, kur 
aprašoma Romos gana didelė 
imperija, Lietuvos dabartinė teri
torija pažymėta tik „Aestis”, be 
jokių ribų apibrėžimo. Europos 
žemėlapyje 600-aisiais metais 
mūsų gyvenamoji vietovė jau pa
žymėta „Lithuanians”. Daugmaž 
dabartinė Lenkijos teritorija 
pažymėta „West and East Slavs”. 
O kai kuriuose 1 OOO-ųjų metų 
žemėlapiuose jau yra „Duchy of 
Poland” ir „Zhmuds Lithua
nians”. Ir apie 1 200 metus žemė
lapiuose jau yra „Lithuania” su 
aiškiom teritorijos ribom.

Kas davė Lietuvos valstybei 
pradžią, mes dar tikrai nežinome. 
Istorikas Vijūkas Albertas Ko
jalavičius (1609-1677) mini 
Žemaitijos kunigaikštį Erdvilą it 
jį vadina „žymiausiu Lietuvos 
didvyriu”. Tas valstybės vysty
masis truko šimtmečius. Taip 
visoje Europoje ir gretimuose 
žemynuose vyko kunigaikštijų, 
valstybių ir imperijų kūrimasis ir 
griuvimas. Iš istorijos žinome 
Romos, Ispanijos, Germanų-gotų, 
Bizantijos, Otomanų imperijas. | 
Kiekviena iš jų kuo nors viena ! 
nuo kitos skyrėsi ir istorijoje tei
giamai ar neigiamai vertinama. 
Romos imperijai priskiriama , 
teisės ir technikos-kanalizacųos 
bei vandentiekio sistemų pradžia 
pasaulyje. Ispanų imperija laiko
ma nusipelniusi, kad ji davė 
paskatą valstybėms kurtis na- 
cionaliniais-tautiniais pagrin
dais. Germanų-gotų imperijai pri
skiriami nuopelnai, kad ji padėjo 
pagrindus religijų vystymosi 
eigai.

Šimtmečių bėgyje Lietuvos 
kunigaikščiai ir jos Didieji kuni
gaikščiai plėtė Lietuvos teri
torijos ribas. Jogailos ir Vytauto
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Rūkų baladė Nr. 13
(Kerųavė)

laikais Lietuvos teritorija siekė 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų. Ir 
kada Jogaila 1386 m. vasario 18 
d. vedė Lenkijos karalaitę Jadvy
gą ir tų pačių metų kovo 4 dieną 
buvo karūnuotas Lenkijos ka
raliumi, tokiu būdu Lietuvai 
suartėjant su Lenkija, nors 
Lenkija tuo meta^buvo tris kar
tus mažesnė už Lietuvą, Lietuva 
tapo tikra imperija. Ji tuomet 
jungė daugeli kunigaikštysčių, 
miestų, teritorijų ir tautybių. 
Kokiu būdu ji tapo imperija ir 
kuomi ji yra charakteringa, kaip 
kad kuo nors charakteringos yra 
kitos imperijos (žr. žemėlapius 
Nr. 1 ir Nr. 2 žemiau ir 3 psl.) 
— i šituos klausimus mūsų is
torikai dar nėra atsakę. Lietuvos 
teritorijos išsiplėtimą kai kas 
vadina „žemių rinkimu”, kiti tai 
laiko mažų karų ir kunigaikščių 
šeimų vedybinių machinacijų 
rezultatu ir panašiai. Bet man 
atrodo, kad tai yra per pigus 
aiškinimas.

Istorikas Kojalavičius, rašy
damas apie lietuvių tautą ir 
Lietuvos valstybės kūrimąsi, 
mini seimelius ir kunigaikščius ir 
pažymi, kad kunigaikščiai buvo 
seimelių renkami. Kaip seimeliai 
buvo sudaromi, niekur nėra pa
sakyta, ir kokios jų kitos funkci
jos buvo, be kunigaikščių rin
kimo, taip pat neaišku. Kojala
vičius taip pat mini senatą jau 
kunigaikščio Rimgaudo valdymo 
laiku. Tačiau to senato funkcijų 
nenurodo. Betgi jis mini, kad 
kažkoks negeras valdovo poelgis 
„sukėlė kur kas didesnį nepa 
lankumą tautoje negu senate”. 
Tai buvo apie 1266 metus. Tos 
seimų ar senato ir kunigaikščių 
teisės ir pareigos nebuvo surašy-. 
tos. Vėliau kunigaikščiai pradė
jo leisti vadinamas privilegijas.

Jogailos privilegija išleista 
1387 m. vasario 20 d. Ji suteikė 
plačias teises įvairiems visuo
menės sluoksniams, vidurinei 
klasei ir bajorams. Žymiai suma-

žino kunigaikščių teises. Lietuvos Statute buvo sukurtos
Kazimiero Jogailaičio privile- tokios teisinės normos, kurios 

gija, išleista 1447 m. gegužės 2 d., 
sustiprino pašlijusias kunigaikš
čių teises ir pareigas ir draudė 
mažinti Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos teritoriją.

Aleksandro, Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio, privilegija, išleista 
1492 m. rugpjūčio 6 d., pripažinę 
dar didesnes teises didikams ir jų 
tarybas, taip pat ponų tarybas. 
Tos tarybos reiškėsi ne tik kaip 
įstatymus ar potvarkius leidžian
tis organas, bet ir kaip valdanti?, 
organas.

Privilegijos ir seimų ar senajįo 
bei tarybų išleisti įstatymai buvo 
surinkti, ir 1529 metais buvo 
išleistas Pirmas Lietuvos Sta,’:jė sąjungėje savo vidaus gyve- 
tutas. Bet jau 1544 metais Lietu- nįme buvo savarankiškos ir viena 
vos Brastos seimas nutarė1: nuo kitos nepriklausomos” 
sudaryti komisiją iš penkių ka- (Avižonis).
talikų ir penkių pravoslavų nau- 1 Trečiojo statuto sudarymui la- 
įam statutui paruošti. bai daug prisidėjo bajorų seimai

Antras Lietuvos Statutas pa
skelbtas 1566 metais. „Antrame

liudijo to meto juridinės, teorinės 
ir praktinės įstatymdavystės 
tobulumą ir aukštumą ne tik 
Lietuvoje, bet ir Vakarų Euro
poje” (Konstantinas Avižonis). 
Tais pačiais metais jau pradėta 

• rūpintis trečiojo 9tatuto ruošimu.
Liublino seime, įvykusiame 

1569 metais, Didžioji Lietuvos 
Kunigaikštija prarado nepri
klausomos valstybės vardą (žr. 
žemėlapį Nr. 2). Bet Lietuvos 
valstybė ir po unijos turėjo pasi
likti visiškai atskira, sava
rankiška ir nepriklausoma vals
tybė, sudariusi sąjungą su Lenki
ja” (Avižonis). „Abi valstybės to-

(Nukelta į 3 psl.)

* 
a

Žemėlapis Nr. 1

Ritos Markelytės-Dagienės 
tapybos ir mišrios technikos 
darbų parodos atidarymas bus 
sekmadieni, gegužės 19 d. nuo 
2-4 vai. p.p. John G. Blank Cen- 
ter for the Arta, 312 East Eight 
Street, Michigan City, Indiana. 
Paroda tęsis iki birželio 15 d. 
Muziejaus lankymo valandos: 
kasdien nuo 10 v.r. iki 2 v. p.p. 
(įskaitant šeštadienius). Sekma
dieniais muziejus uždarytas.

Šio straipsnio autorius dr. Juozas 
Meškauskas, medicinos studijas bai
gęs Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune, jas gilinęs Viennoje ir 
Berlyne, nuo 1933 iki 1939 metų 
buvo Vytauto Didžiojo universiteto 
Medicinos fakulteto vidaus ligų 
klinikos asistentu, 1939-1941 metais 
privatdocentu ir docentu. Nuo 1941 
iki 1944 metų jis buvo Vytauto 
Didžiojo universiteto profesorius, 
vidaus ligų klinikų vedėjas ir 
Medicinos fakulteto dekanas.

Dr. Meškauskas yra aktyviai daly
vavęs Lietuvos ir išeivijos katalikiš
kose ir medicinos organizacijose: 
1929 metais pirmininkavo „Gąjos” 
korporacijai, 1946-1948 Lietuvių 
tremtinių gydytojų sąjungai Vokieti
joje, 1949 metais buvo Tarptautinės 
tremtinių gydytojų sąjungos komiteto 
narys, nuo 1949 iki 1957 metų buvo 
Ateitininkų federacijos tarybos pir
mininkas.

Siame numeryje
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ir suomių muzika Kalifornijoje
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Pokalbis apie Lituanistikos katedrą UIC
Su mūsų skaitytojais mintimis apie 

jos dabartinę būklę ir jos ateitį 
dalijasi profesoriai Violeta 

Kelertienė, Rimvydas Šilbajoris 
ir Giedrius Subačius

Pasitelkę žodyną, pirmiausia 
prisiminkime geometrijos sąvo
kas: apskritimo, skritulio ir 
rutulio. Apskritimas — uždara 
kreivė, kurios visi taškai vie
nodai nutolę nuo centro. Skritu
lys — apskritas daiktas, ratas ar
ba (matematiškai) apskritimo ap
ribota plokštumos dalis. Rutulys 
— figūra, gaunama sukant skri
tulį apie skersmenį; sfera, ka
muolys. O jei kas užmiršo, kas 
yra skersmuo, tai — apskritimo 
styga einanti per centrą.

Kurių galų aš čia dabar su šia 
„galvota” įžanga iš karto at- 
baidau skaitytojus, pageidaujan
čius rašiniuose ko nors gyveni
miškai įdomaus? Pasakysiu, prie
žastis gan paprasta. Neseniai vo
kiečių laikraščio sporto skyriuje 
perskaičiau: „Der Fussball hat 
von Natur keine Seele” — Peter 
Haridke (Iš prigimties futbolas 
neturi sielos). Čia menamas ne 
kamuolys, bet kojinis žaidimas. 
Jis neturi sielos.

Ne, ne, su tuo visiškai nesutin
ku. Besielio žaidimo nėra. Ir 
nebus. Juo labiau su kamuoliu, 
kurio pavidalas yra rutulinis — 
pats reikšmingiausias tarp visų 
figūrų. Nuo pat kūdikystės man 
rutulys reiškė sielą. Matydavau 
ją ir apskritime, ir skritulyje, bet 
labiausiai rutulyje. Todėl, kad 
rutulys-kamuolys suteikdavo 
man tiek daug būdų žaisti. Ir 
vienam, ir su kitais. Malonu ka
muolį laikyti rankose, mesti, 
pagatfti, spirti, driblinguoti, 
atmušti su rakete, sukti ant 
piršto. Žodžiu, žaisti su kamuoliu 
taip, kaip kiekvienas žmogus žai
džia su savo siela. Iki šiol esu 
įsitikinęs: visa tai, kas mūsuose 
yra žaismingo ir kūrybingo, pri
klauso sielos orbitai. Ji yra ap
vali. Ir aš esu homo ludens.

Kitame minėto laikraščio spor
to aforizme daroma išlyga: „Das 
Geheimnis der Fussball ist ja der 
Bali” — Uwe Seeler (Futbolo 
paslaptis glūdi kaip tik kamuo
lyje). Tolygiai mūsų sieloje visad 
glūdi paslaptingos, dar neat
skleistos apvalios galimybė.

* * *

Jei siela yra rutulys, tai tada — 
juo ji našesnė, tuo talpesnis jos 
rutulys. Arba atvirkščiai: juo 
didesnis rutulys, tuo daugiau 
jame yra sielos substancijų. Ši
taip samprotaudamas, žinau, per
žengiu savo miglotos scholastikos 

v
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ribas. Drausmingai filosofijai ne
su pakankamai pakaustytas. 
Jaunystėje tryniausi Prano Ku
raičio, Antano Maceinos, Juozo 
Girniaus paskaitose. Nedaug kas 
išliko galvelėje. Jei dar kai ką 
regiu, tai dažniausiai sapningą 
kultūros tereną, kuriame pro
tarpiais iš ūkanų išnyra keli fi
losofiniai motyvai. Kad ir sielos 
klausimas.

Kultūros barų šių metų baląn- 
džio mėnesio numeryje perskai
čiau Lauro Bielinio straipsnį 
„Lietuva, kuri niekur nepra
puls”. Tai mintys, kilusios po 
konferencijos Kultūros ministe
rijoje. Ten, nepaisant ekonominių 
negandų, rūpestis žmonių sielos 
sveikata nėra išblėsęs. Taip pat ir 
lūkestis. Tereikia tik pavartyti 
kultūrine spaudą.

Užčiuopiau pagrindinę Bielinio 
mintį: kiekvienas individas yra 
savo sielos savininkas, ir tik nuo 
jos ar jo priklauso sielos rutulio 
tobulumas. Pastaroji „rutulio” 
metafora — tai mano pramanas. 
Bielinis, kaip dera, samprotauja 
kitoniškai: „Pasaulis prasideda 
nuo manęs [...] Vidinė mano 
pa. anga, mano dvasinio pasaulio 
tobulėjimas, tobulėjimas ne ta 
prasme, kad aš įgyju daugiau ži
nių, materialinių ir buitinių ver
tybių, bet ta prasme, kad tampu 
geresnis, nuolankesnis, jautres
nis aplinkiniams ir aplinkai, yra 
mano kultūros pagrindas.”

Trumpai tariant, moralinė ar
ba dorovinė pažanga * kur kas 
reikšmingesnė sielai, negu 
medžiaginės gerovės plėtra. To
kiai minčiai retas prieštaraus. 
Tegaliu dėl šventos pusiausvyros 
pridurti, jog plėsdamas savo ži- 
ningumą, žmogus ima daugiau 
suprasti, tampa įžvalgesnis, jei 
remiasi blaiviu, kiek galima, 
tiksliu protavimu. O tai svarbu, 
nemažiau už gerumą, nuolanku
mą, jautrumą. Tik išmintingas 
žmogus aiškiai mato, kiek blogio 
tvyro prietaruose, žiauriose tra
dicijose, fanatizmo pelkėse, įdir
žusioj neapykantoj ir panašiai. 
Tie dalykai žudo sielą.

Nelabai sutinku su Bielinio 
mintimi dėl tautinių kultūrų: 
„Tautinės visada atrodys kažkuo 
netikros, nes tai, kas tikra, tuo
jau pat netenka tautiškumo — 
grupinio egoizmo pagrindo.” 
Turiu pasakyti, kad egoizmas, 
teigiamai suprastas, klesti bet 
kurio masto kultūroje. Ir tai nėra 
nieko blogo, nes tokia kultūra

VIOLETA KELERTIENĖ: 
Šiandien kalbamės su pro
fesorium dr. Rimvydu Šilbąjoriu, 
kuris pastarąsias kelias savaites 
mūsų katedroje dėstė lietuvių po
ezijos kursą ir rudenį žada mus 
vėl aplankyti, turėjęs progos mus 
stebėti tarsi iš vidaus. Tai norė
jau jo paklausti, kaip vieno iš Li
tuanistikos katedros Illinois uni
versitete Čikagoje iniciatorių ir 
steigėjų: kokias funkcijas ir kokį 
įvaizdį tos Katedros turėjote, kai 
ji dar buvo tik svąjonė, ir kaip tas 
įvaizdis atrodo dabar, po vienuo
lika jos gyvavimo metų.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Kai galvojome apie Katedros 
įsisteigimą, man asmeniškai bu
vo svarbiausia, kad lituanistika 
ir įvairios jos šakos būtų galų 
gale akredituotos ir patvirtintos 
Amerikos akademiniame pasau
lyje, kaip lygiateisė, galiojanti 
mokslo sritis su kitomis. Tai buvo 
didžiausias principas ir paskati
nimas to siekti. Kai prasidėjo, įsi
vaizdavau, kad bus tam tikras 
skaičius studentų, magistrantų, 
doktorantų, bet iš čia, ir tokia 
srovelė tekėtų gana ilgai, o pas
kui besidominčių pradiniais kur
sais lietuvių kalbos, literatūros, 
kultūros atsirastų iš visur. Nors 
visą laiką nesekiau Katedros 
veiklos, bet dabar atvažiavęs pa
stebėjau, kad didžiausia dalis 
magistrantų ir doktorantų dabar 
yra ne iš čia, bet iš Lietuvos. Tai 
yra, iš vienos pusės, labai džiugi
nantis reiškinys, vis dėlto ten kas 
nors Lietuvoje įžiūrėjo, kad šita 
Katedra yra vertinga ir pajėgi ir 
gali ką nors duoti, kad apsimoka 
net keliauti. Vis dėlto reikia pri- 

lygiaverčiai rikiuojasi šalia kitų 
kultūrų.

Lauras Bielinis teigia: mes tu
rime keisti savo dvasinį pasaulį, 
kad būtumėm nepanašūs į daik
tus. Čia kažkas ne taip, ypač kai 
jis pateikia šitokį nebtologišką 
palyginimą: „Net labai protingas 
akmuo lieka akmeniu tol, kol ne
įgyja sielos, kad taptų jaučiantis 
ir gyvas.” Prie ko čia dabar ak
muo, neorganinis dalykas? Juk 
siela bet kuriame žmoguje yra or
ganiškai paveldėta kultūra., Ji 
tarsi gyvas turimas rutulys,'in
dividuali sfera, kurios iš esmės 
keisti nereikia, tik laisvai iš
naudoti joje glūdinčias galimy
bes. O tam tarnauja protas. Juo 
labiau išmintis.

Pranas Visvydas 

siminti, kad egzistuoja savotiška 
lyg ir konkurencija su mokslinin
kais Lietuvoje. Jeigu žmogus 
atvažiuoja studijuoti čia, o ne 
Lietuvoje, tai vis dėlto ką nors 
reiškia. Bet taip pat man truputį 
gaila, kad išseko ta srovelė iš čia; 
trečios ir ketvirtos kartos lietu
viai mažiau besidomi lituanis
tika.

VIOLETA KELERTIENĖ: Iš 
tikrųjų ji „išseko” ne taip jau 
seniai, išseko tik aspirantų skai
čiumi ir tik šiais metais, nes nėra 
perspektyvų įsidarbinti JAV, tar
kime, su daktaro laipsniu iš litua
nistikos. Yra ženklų, kad tai tik 
laikinas reiškinys. Lig šiol dar 
turėjome aspirantų iš čia, ir 
manau, kad jų vėl turėsime atei
ty. Kaip tik šiuo metu ateina pra
šymai 1996-1997 metams iš ame
rikiečių, šiuo metu esančių 
Lietuvoje, dėstančių anglų kalbą 
įvairiuose universitetuose arba 
dirbančių Taikos korpuse, ir jie 
dabar susidomėjo Lietuva ir nori 
atvykti į Katedrą ruošti magistro 
ar net daktaro laipsnius. Už metų 
kitų, atrodo, aspiranto profilis vėl 
gali keistis ar bent prasiplėšti. 
Mūsų galimybės rengti tokius 
specialistus iš tikrųjų yra ge
resnės negu Lietuvoje, nes mes 
sugebame dėstyti angliškai, kai 
reikia, o be to, jie nori įsigyti ame
rikietiškus laipsnius, juos panau
doti čia.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Tuo aš ypatingai džiaugiuosi, 
tikrai negalime būti lygus su ki
tom akademinėm šakom, kaip 
germanistika, slavistika, roma- 
nistika, tikrai nebūsime lygūs, 
kol būsime užsidarę savo tau
tiečių tarpe. Labai džiaugiuosi, 
kad atsiranda dėmesys iš kitų 
tarpo. Tai puikus reiškinys.

VIOLETA KELERTIENĖ: O 
iš studentų tarpo, tų, kurie siekia 
bakalauro laipsnio, tai yra labai 
daug nelietuvių, daugiau negu 
pusė, kartais net sunku iš pavar
dės nuspręsti, kas jis toks.Pavyz
džiui, vienas buvo vardu Sean 
Foley, atrodytų, grynas airis, o 
pasirodo, kd jo motina lietuvė, jis 
baigė pas mus visus įmanomus 
[RŠ: ir kelis neįmanomus?!] kur
sus, jis susirašinėjo su giminėmis 
Lietuvoje, o paskui net metams 
buvo nuvykęs į Vytauto Didžiojo 
universitetą dėstyti anglų kalbos. 
Kitas — psichiatrijos daktaras Jo- 
seph Dombrowski (atrodo, toli
mas Pilsudskio giminaitis), pasi
mokęs pas mus lietuvių kalbos, 
legaliai pakeitė savo pavardę į 
Dambrauskas ir dabar dėsto vai
kų psichiatriją Kauno Medicinos 
akademijoje. Kitą turėjome irgi 
medicinos gydytoją, bet jau gryną 
japoną, kuris per savo kavos 
pertraukėlę atvykdavo į lietuvių 
kalbos paskaitas. Prieš kelias 
dienas jį sutikau gatvėje, jis 
nešėsi į parką knygą skaitymui. 
Tai buvo Antano Kučo Amerikos 
lietuvių istorija! Prieš tai jis 
skaitė Simonaitytės Aukštųjų 
Šimonių likimą. Taigi mūsų stu
dentai tikrai labai įvairūs, po 
truputį skaičiai auga, šiemet tu-

Dr. Violeta Kelertienė, Lituanistikos katedros University of Illinois at Chicago vedėja.
Algio Norvilos nuotrauka

rėjome 47 studentus visose prog
ramose ir tiktai gal 1/7 iš jų buvo 
iš Lietuvos. Visi kiti buvo iš JAV. 
Taip pasitaikė, kad aspirantai iš 
Lietuvos, o studentai (bakalauro 
siekiantys) — iš visų lietuvių emi
gracijų Amerikoje ir kitataučiai.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Man susidaro įspūdis, kad jūsų 
šitam skyriuj lietuvybės reikalas 
geriausiai veikiantis, palyginti 
su slavistikos.

VIOLETA KELERTIENĖ:
Na, su lenkais mes nelabai ga
lime konkuruotis, nes jų Čikagoje 
ir pasaulyje daug daugiau, bet su 
prancūzais bent mūsų universite
te einame lygiomis, o kartais 
būna metų, kad turime daugiau 
aspirantų negu jie. Žmonės turi 
suprasti, kad ypač mokslo dakta
rai ne taipjau greitai paruošiami. 
Priklauso nuo to, kaip greitai jie 
sugeba skaityti... Mūsų dakta- 
rantūros egzaminų sąrašas, tai 
ką būsimas disertantas, prieš lai
kydamas egzaminus, turi per
skaityti, susideda iš aštuonių 
puslapių vien literatūros ir kri
tikos pavadinimų. Vidurkis dak
taratui įsigyti JAV dabar yra de- 
vyneri metai. Stengiamės juos 
„iškepti” kaip galima greičiau, 
bet jie turi ir savo gyvenimus, ir 
savo bėdas, ir pragyvenimo rū
pesčius.
. Jūs dabar jau esate skaitęs 
paskaitas ir Kaune, ir Vilniuje; 
koks būtų Jūsų paties atsilie
pimas apie Katedrą anoje pusėje 
Atlanto? Apie tai jau truputį 
užsiminėte. Kokia būtų Jūsų nuo
monė apie trumpalaikius jaunus 
mokslininkus, ar verta juos 
kviestis pas mus pasitobulinti, 
ypač tuos, kurie rašo disertacijas 
apie išeivijos rašytojus ir pana
šiai, ar yra prasmės jiems duoti 
progą čia pasižvalgyti?

RIMVYDAS ŠILBAJORIS:
Labai vertas, beveik esminis 
dalykas, kadangi jiems niekur ki
tur bent jau tokia metodika, nei 
tokie šaltiniai neprieinami kaip 
čia. Jeigu jie, pavyzdžiui, rašo, 
apie šičia rašiusius žmones, kaip 
Radauskas, Niliūnas, Bradūnas 
ir t.t., visa medžiaga ar beveik 
visa medžiaga yra čia. Ir čia yra 
ta atmosfera, čia jie gali susi
daryti asmeniškus ryšius su ra
šytojais, kaip viena doktorančių, 
Ingrida Matusevičiūtė, darė ilgus 
interviu su Nyka-Niliūnu.

VIOLETA KELERTIENĖ: 
Ne ji viena, žinoma, taip darė. R. 
Mėlinskaitė susipažino su Henri
ku Nagiu, R. Marčiūlynaitė su 
Antano Vaičiulaičio šeima ir jo 
archyvu. Jų darbo vaisiai jau ma
tyti Lietuvoje ir bus akivaizdes
ni, kai baigs savo disertacijas.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Tai va, o tai būtų neįmanoma at
likti vien ten. O jeigu jie ruošiasi 
profesiškai, ypačiai svarbu, kad 
jie pažintų mokslą. Dabar jau 
daug mūsų knygų perleidžiama, 
rašoma ten, bet pažinti moksliniu 
lygiu, akademiniu lygiu, kaip rei
kia studijoms ir monografijoms, 
reikia čia pabūti. Pavyzdžiui, 
viena mokslininkė iš Kauno da
bar prašo stipendijos, nori atva
žiuoti aprašyti Vokietijos laikų 
tremtinių stovyklų literatūrinį 
gyvenimą. Yra be galo daug me
džiagos, ir ji žino kur jos ieškoti 
čia. Ji turi didelį patyrimą, nes 
Maironio literatūriniame muzie
juje, Kaune, ji tvarkė rankraščių 
skyrių. Tokių, kad atvažiuotų, 
būtų labai puiku ir naudinga. 
Daug ką galima ir Lietuvoje pa
daryti, bat čia būtų itin naudin
ga. Žinoma, dėl literatūros, kuri 
Lietuvoje parašyta, dėl apskritai 
klasikos negalėsime konkuruoti. 
O grįžę į Lietuvą jie tikrai turės 
ką veikti — čia gal įsidarbinimo 
galimybės mažesnės — o ten ne 
vien pačioj akademijoje, bet ir 
įvairiose institucijose.

VIOLETA KELERTIENĖ: 
Jūs, be abejo, susipažinęs su Vil
niaus ir Kauno universitetų bib
liotekomis. Kiek ten yra vakarie
tiškos teorinės literatūros? Ar 
galima su ja susipažinti, neiš
važiavus iš krašto, ar kaip ir 
kitose disciplinose — mokslinės 
literatūros badas?

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Negali susipažinti. Aš kaip tik 
turėjau vieną teorijos kursą ir 
prašiau studentų, kad paskaitytų 
įvairius tekstus. Yra viena kita 
versta knyga, Roland Barthes ar 
T.S. Eliot, bet šiaip visko trūksta, 
ir sau po nosim pasakiau, ačiū 
Dievui, kad tie studentai dar te
bemoka rusiškai, nes bibliotekose 
dar yra rusiški šaltiniai, ypač 
pati rusų literatūros teorija iš se
nų laikų. Bet jeigu nebemokės 
rusiškai ir nebebus tų knygų Lie
tuvoj, tai bus baigta. Dar man 
patinka, kad bent Kaune nema

žas skaičius jų jau moka gerai 
angliškai, ar bent jau moka skai
tyti teorinę literatūrą, bet jos ten 
per mažai yra, kad galėtų susida
ryti pilnesnį vaizdą.

VIOLETA KELERTIENĖ: 
Tai labai gerai, bet, kiek aš žinau, 
jau Gorbačiovo laikais bibliotekos 
negaudavo valiutos pirktis knygų 
iš Vakarų.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Taip, bibliotekose labai mažai,, 
kartais nieko nėra. Kitų specialy
bių, tarkim, sociologijos, psicho
logijos ar dar kitų mokslų, atva
žiuoja užsieniečiai ir užverčia 
biblioteką knygomis iš Amerikos, 
tas pats su anglistika, su grožine 
literatūra arba kokiais detekty
vais, o literatūros teorijos, ap
skritai pasaulinio diskurso, 
trūksta, trūksta.

VIOLETA KELERTIENĖ: 
Vilniuje, žinau, beveik tas pats, 
o čia atvažiavę mokslininkai — 
jauni ir senesni — turi progą ap
sišviesti bibliotekose, jeigu tik 
turi atliekamą centą, eina į anti
kvariatus, perkasi naudotas kny
gas vežtis namo, arba atsišviečia 
ištisas knygas, kurių jiems reikia 
profesiniams tikslams. Taip kad 
aš turiu vilties, jog po kelių metų 
įvyks, jau ji ir vyksta, ir litu
anistikos modernizacija.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Sovietų diplomatai veždavosi šal
dytuvus...

VIOLETA KELERTIENĖ: O 
lituanistai veža knygas.

RIMVYDAS ŠILBAJORIS: 
Tai irgi labai reikšmingas da
lykis!

* * *

VIOLETA KELERTIENĖ: 
Kartu su mumis šiandien yra ir 
profesorius Giedrius Subačius, 
kuris dėsto mūsų Katedros stu
dentams ir lingvistams — aš pati 
daugiausia užsiimu su literatūros 
magistrantais ir doktorantais. Ką 
galėtumėt papasakoti iš savo da
bar jau dviejų metų patirties su 
Amerikos studentais?

GIEDRIUS SUBAČIUS: Tas 
patyrimas gal ir labai nevieno
das. Pirmais metais man krito į 
akis, kad studentai buvo labai 
margi. Dalis buvo išeivių vaikų, 
bet kita dalis buvo labai įvairi:

(Nukelta į 2 psl.)
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Be mūsų neapsieinama
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Šešiasdešimt metų suka lietuvišką ratuką

Rinkiminiai metai paprastai 
neatneša literatūrinio šurmulio. 
Todėl tikrai didelė staigmena, 
kad savaičių savaites Amerikoje 
labiausiai perkamų knygų są
rašuose yra anoniminio autoriaus 
parašytas romanas kaip tik apie 
prezidentinių rinkimų eigą. Kad 
Primary Colors (New York: Ran- 
dom House, 1996) yra romanas su 
ypatingais tikslais, galima spręs
ti jau iš veikalą pradedančios Ma- 
chiavelli citatos: „Žmonės apla
mai sprendžia labiau akimis ne
gu rankomis”. Ir knygos auto
rinės teisės priklauso Machiavel- 
liana, Ine.

Kokį tikslą sau užsibrėžęs šis 
nūdienis Machiavelli gerbėjas? 
Sau ir mums duoti įžvalgą į būsi
mą JAV prezidentą — chameleo
ną Jack Stanton, vienas pietinės 
valstijos gubernatorių. Čia figū
ruoja jo ambicinga žmona Susan; 
jos agresyvi draugė Lucille, kuri 
linkusi nuožmiai tvarkyti visą 
pirminių rinkimų kampaniją; 
Cashmere McLeod, kuri, užrašiu
si jį kompromituojančius pasi
kalbėjimus su Jack Stanton, 
kaspiną perduoda reporteriams. 
Na, visa tai skamba kaip girdėti 
dalykai, bet autorius perspėja: 
„Keli gerai žinomi žmonės, dau
giausia žurnalistai, pasirodo 
šiuose puslapiuose kamėjinėse 
rolėse, bet čia yra grožinės prozos 
veikalas ir jam taikomos įprastos 
taisyklės. Jokie kiti veikėjai nėra 
tikri. Šie įvykiai niekad neįvy
ko”. Aišku, autoriaus priesaikos, 
kad čia nėra roman h elef, kad kū
rinys nieko bendro su tikrove 
neturi, dar jokio skaitytojo nesu
stabdė nuo bandymo skaityti 
knygą kaip istorinį romaną apie 
1992-ųjų metų pirminius rinki
mus.

Ar čia yra paslėpta istorija, ar 
ne, bet įdomu, kad romane taip 
pat figūruoja Lietuva ir lietuviai. 
Gal čia tik gero skonio reikalas 
ar dabartinė literatūrinė mada 
(anksčiau rašytojų pasitelkiama 
daugiausia dėl jos egzotikos, 
kaip Transilvanįjos variantas, 
šiame dešimtmety nepriklau
somybės siekianti ir ją laiminti 
Lietuva neretai užtinkama popu
liarioj amerikietiškoj lektūroj — 
vienas iš gražesnių pavyzdžių 
būtų Larry McMurtry romanas 
Evening Star, kur vienu metu 
veikėjai rimtai susirūpinę Lietu
vos likimu). Aišku, lietuvio 
skaitytojo širdį tai pakutena, nors 
Primary Colors, kaip matysime, 
lietuvis gana patetiška figūra.

Lietuvi sutinkame 170-ame 
knygos puslapyje. Vienas iš kam
panijos komiteto samdomų vai
ruotojų yra lietuvis emigrantas, 
norintis išgarsėti. Jis girdėjęs iš 
Jack Stanton lūpų rasiškomis ir 
lytiškomis užgaulėmis ataustus 
teiginius ir šią informaciją per- 
duosiąs viešumai (paskutini sa
vaitgali prieš pirminius rinkimus 
New Hampshire valstijoje!), ka
dangi gubernatorius Jack Stan
ton buvo pažadėjęs Rusijos ka
riuomenės išvedimą iš Lietuvos 
padaryti pagrindine savo užsienio 
politikos tema, bet to pažado 
neišlaikė.

Lietuvis vadinasi Tibor Lizic- 
kis. Gyvena Derry, New Hamp
shire. Studijuoja inžineriją Mer- 
rimack kolegijoje. Su juo knygos 
pasakotojas praleidžia dieną. 
Jack Stanton niršta sužinojęs, 
kad jis turi kalbėtis su lietuviu — 
kas ji pasamdė, iš kur jis atsi
rado? Bet išeities nėra — politinę 
žalą, o greičiausiai ir visišką 
pražūti atitolinti su Lizickiu susi
tikti reikia. Dialogą paliksime 
angliškai.

♦ ♦ *
Mes įėjome į kambarį. Ten buvo 

Susan, besikalbanti su Tibor 
Lizickiu. Jis buvo išbalęs ir ne
ramus, šviesiai rudais plaukais 
ir retais ūseliais, patetiškas 
specimenas. „Jack”, Susan pra
bilo, tuoj pat pajutusi Stanton’o 
nuotaiką ir žinodama, ką daryti, 
„Tibor was just telling me about 
how the Russians took his father 
away. He was a bus driver. He 
had an accident, and they just — 
took him... away.”

Stanton nusivilko paltą. Ma
čiau, kad jo marškiniai šlapi nuo 
prakaito. Jo akys suminkštėjo. 
„And you never saw him again?”, 
paklausė.

„No, Gowherenaw,” jis atsakė. 
„They take him Siberia.”

„And how old were you?”
„Six year.”
Stanton žengė prie jo. Buvo 

logistinė problema. Lizickis ir 
Susan sėdėjo ant sofos, veidu 
veidan. Gubernatorius norėjo 
būti arti — nuotolyje, kad galėtų 
liesti — bet jis negalėjo perimti 
Susanos vietą ir negalėjo atsitūp
ti priešais Lizickį, nes trukdė 
gležnas stiklinis kavos staliukas, 
kurį būtų sunku nustumti į šalį, 
nes jį supo minkštasuoliai ir

(Nukelta i 2 psl.)

Jadvygos Matulaitienės
80 metų sukakčiai

DALIA DZIKIENĖ

Jadvyga Meiliūnaitė-Matulai- 
tienė gimė 1916 m. liepos 26 d. 
Joniškėlyje, Biržų apskrityje. Jau 
nuo mažens žavėjosi muzika, šo
kiu ir ritminiu judesiu. Bebaigda
ma „Aušros” mergaičių gimnazi
ją, svarstė kokią studijų šaką pa
sirinkti. Ją viliojo ką tik prieš 
porą metų Lietuvoje įsteigti kū
no kultūros kursai. Išlaikiusi 
egzaminus, buvo priimta į Aukš
tuosius kūno kultūros kursus, 
Kaune. Darbas buvo labai inten
syvus, plačios apimties: ne tik 
buvo dėstomi įvairūs sportai, 
gimnastika^tautiniai šokiai, bet 
ir teoretiniai dalykai kaip psicho
logija, anatomija ir kiti. Taip pat 
buvo reikalaujamas karinis pasi
ruošimas.

1937 metais įsigijusi aukštąjį 
mokslą baigusiųjų teises ir 
diplomą bei kūno kultūros jau
nesniojo mokytojo gimnazijoje 
cenzą, pradėjo mokytojauti Pilviš
kiuose. Po dvejų metų darbo 
praktikos stažo buvojai suteiktas 
Lietuvos Respublikos Švietimo 
ministerijos kūno kultūros 
mokytojo gimnazijos cenzas ir 
teisės.

Jauna mokytoja su dideliu en
tuziazmu ėmėsi darbo, tą nuo
taiką perdavė ir mokiniams, ku
rie labai noriai ne tik pamokų 
metu, bet ir po pamokų rinkosi 
sportui, ritminei gimnastikai ir 
tautiniams šokiams. Tarp mo
kyklų vykdavo varžybos, kuriose 
Matulaitienė aktyviai reikšda
vosi su savo mokiniais. Mokyto
jaudama Matulaitienė buvo kelių 
sporto švenčių organizatorė. Tau
tinių šokių dar nebuvo labai di
delis lobynas, tad į varžybas kiek
viena gimnazija turėjo atvežti 
naują šokį. Šie šokiai buvo pa
grįsti iš kaimų surinktais prisi
minimais. Tokiu būdu augo ir pli
to tautinių šokių skaičius.

Nuo 1935 metų lietuvių tauti
niai šokiai pradėjo rasti atgarsio 
užsienyje. Reprezentacinės tauti
nių šokių grupės dalyvavo įvai
riuose tarptautiniuose festiva
liuose. 1938 metais Matulaitienė 
dalyvavo su rinktine lietuvių tau
tinių šokių grupe Sakalų sąskry
dyje Prahoje.

Ištekėjus, kartu su vyru Algir
du Matulaičiu mokytojavo Veive
rių gimnazijoje. Užėjęs karas 
perskyrė jauną šeimą. Su mažąja 
dukrele, sesers šeimos globoje, 
ieškojo saugios vietos nuo siau
čiančio karo. Visi tikėjosi, kad 

pasitraukia iš Lietuvos tik laiki
nai. Karas pasibaigs ir bus sau
gu grįžti. Karo frontas vis stūmė 
toliau nuo Lietuvos. Matulaitie
nė pirmiausia apsigyveno Wies- 
baden’o pabėgėlių stovykloje, 
kiek vėliau Kassel’yje ir Schwae- 
bisch Gmuend’ėje, Vokietijoje. 
Bebūdama Wiesbaden’e, sužino
jo esanti našlė, vyras žuvęs.

Atsidūrę tremtinių DP stovyk
lose, lietuviai tuoj ėmėsi organi
zuoti mokyklas, chorus, šokių 
grupes. Jadvyga Matulaitienė 
tuoj pat įsijungė i šį darbą. 
Lietuvių tautinius šokius teko 
mokyti iš atminties, kadangi 
užrašų nepasiimta. Matulaitienė 
pati kūrė šokius, naudojant liau
dies dainų muziką. Gyvendama 
Kassel’yje Matulaitienė gilino sa
vo mokslą, studijuodama baletą 
ir išraiškos šokį.

1950 metais Jadvyga Matulai
tienė su jauna dukrele Ramute 
pasiekė Amerikos krantą, apsigy
veno Brooklyn, New York. Čia 
Lietuvos mokytojos cenzas ne
pripažįstamas, tad reikėjo ieškoti 
kito būdo pragyvenimui. Gavo 
darbą siuvykloje, ir taip iki 1961 
metų dirbo tai vienoje, tai kitoje 
siuvykloje. Tačiau negalėjo at
sisakyti, atsitraukti nuo mokyto
jos darbo, nuo pamilto lietuviško 
šokio. Pakviesta sutiko tautinius 
šokius mokyti ir New York’o 
Maironio lituanistinėje mokyklo
je, ir vadovauti Brooklyn’o tauti
nių šokių grupei. Taip aš ir susi
pažinau su Jadvyga Matulaitie
ne. Mano klasė buvo pati didžiau
sia mokykloje, 25 mokiniai, o iš 
jų du trečdaliai buvo berniukai. 
Mes mergaitės labai laukdavom 
tautinių šokių pamokų, ir gailėjo
mės, kad jos nebuvo kas savaitę. 
Su berniukais tai buvo kitas rei
kalas, elgėsi taip, kaip visi vie
nuolikmečiai, dvylikmečiai, ne
norėdami mergaitei ranką paduo
ti, o dar suktiniui susikabinti, tai 
baisu. Bet Jadvyga Matulaitienė 
mokėjo prie jų prieiti. Kai Brook
lyn’o tautinių šokių grupės šokė
jai išsiskirstė ir Matulaitienė 
nutarė sudaryti moksleivių gru
pę, tie patys berniukai mielai da
lyvavo.

Tad po sunkaus dienos darbo 
siuvykloje kiekvieną penktadienį

* Dalia Dzikienė, gyvenanti Hart- 
ford, Connecticut, yra dabartinė 
Lietuvių tautinių šokių instituto 
pirmininkė.

Jadvygos Matulaitienės mokiniai Šoka Vasario 16-osios minėjime New York’e — tai buvo prieš porą dešimtmečių.
Vytauto Maželio nuotrauka

Jadvyga Matulaitienė Vytauto Maželio nuotrauka

Matulaitienė darbavosi su jau
nais šokėjais tautinių šokių gru
pėje, o šeštadienio rytą mokė 
lituanistinėje mokykloje. Ruo
šiantis kokiai programai, reikė
davo ir daugiau laiko skirti. 
Įvairiems vaidinimams bei mon
tažams čia ir Lietuvoje ji sukūrė 
daugybę plastikos ir išraiškos šo
kių. O tas kūrybinis darbas buvo 
atliekamas naktimis. Maironio li
tuanistinėje mokykloje Jadvyga 
Matulaitienė mokė 20 metų. No
rėdama apleisti siuvyklą ir rasti 
įstaigos darbą, ji rado laiko lan
kyti verslo kursus; baigus, gavo 
darbą su American Airlines.

Vienu metu vadovavo net trim 
tautinių šokių grupėm: šalia New 
York’o moksleivių grupės, New 
Jersey „Rūtai” ir New York’o 
Lietuvos vyčių 41-os kuopos gru
pei. Visų mintyse Jadvyga Matu
laitienė ir „Tryptinis” yra viena. 
Jos sukviesta, paruošta mokslei
vių šokių grupė išaugo į New 
York’o tautinių šokių grupę, kuri 
1976 metais pasirinko vardą 
„Tryptinis”. Per 45 metus šimtai 
šokėjų perėjo, šimtai šokių išmok - 

ta, šimtai programų atlikta, visa 
tai dėka Jadvygos Matulaitienės.

Buvau viena iš tų pirmųjų 
moksleivių New York’o Mokslei
vių tautinių šokių grupėje. Ma
tulaitienės entuziazmas, ener
gija mus visus skatino kuo geriau 
šokti. Pirmutinieji pasirodymai 
buvo mokyklos renginiuose. Pir
mas kitataučiams pasirodymas 
buvo Tarptautinėje moterų paro
doje; po to pirmo karto kas rude
nį dalyvavome šioje parodoje. 
Kiekvienas pasirodymas buvo 
lygiai svarbus, vienodai buvo dar
bo įdėta. Dalyvaujančius tautinių 
šokių grupėje Matulaitienė ne 
tik išmokė šokių, bet kartu mokė 
ir lietuviškų tradicijų bei papro
čių. Atliekant programas kita
taučiams kiekvienas buvom Lie
tuvos atstovas. Žiūrovus domino 
ne tik lietuviški tautiniai šokiai, 
bet ir kraštas, iš kur tie šokiai 
kilę.

Siekiant palaikyti mūsų liau
dies meną, 1957 metais JAV Lie
tuvių Bendruomenė nutarė su
rengti masinę Tautinių šokių 
šventę. Nors dar mes visi buvome 

gimnazistai, bet ryžomės vykti į 
Čikagą, dalyvauti šioje pirmoje 
šventėje. Po savaitinių repeticijų, 
kartu važiuojant požeminiu trau 
kiniu namo, mokytoja Matulai
tienė papasakodavo, kokios buvo 
šventės Lietuvoje, tad laukėm 
pamatyti, ar bus kas panašaus 
Čikagoje. Važiavome per naktį 
traukiniu, kartu su „Rūtos” 
šokėjais. Čikagoje iš traukinio 
stoties tuojau pat vykome į 
amfiteatrą repeticijai. Pirmas 
įspūdis amfiteatro buvo niūrus, 
bet kai susirinko visos šokių 
grupės ir muzika užgrojo, iš kar 
to pasidarė šviesiau, linksmiau. 
O kitą dieną visi pasipuošę 
tautiniais rūbais išdidžiai 
žygiavome į areną. Tai buvo pir
mas kartas... Toliau ėjo antra, 
trečia, iki pat devintos šventės, 
New York’o šokėjai vis žygiavo su 
Jadvyga Matulaitiene priekyje.

Švenčiant New York’o tautinių 
šokių grupės dešimtmetį 1960 
metais, pamatėme ypatingą spek
taklį. Schvvaben salės didžiulėje 
erdvėje pasipylė daugiau kaip 
šimtas šokėjų: tai visi kartu šoko, 
tai merginos, tai vieni vyrai, tai 
vaikai; šokiai pristatomi tinka
mais poezijos žodžiais ir dalis pa
lydimi daina. Šį šokių audinį 
sukūrė Jadvyga Matulaitienė. 
Tolimesni jubiliejiniai koncertai 
šokėjams ir žiūrovams paliko ne
išdildomus įspūdžius. Programa 
se vis daugiau ir daugiau buvo 
įpinta jos pačios kūrybos: „Per 
girią girelę”, „Vakaruškos”, 
„Grėbėjėlė”, „Botagėlis”, ratelių 
pynės ir kiti. Su nepaprastai dide
liu entuziazmu ir energija tie visi 
koncertai buvo rengiami.

Vėl patyrėme Jadvygos Matu
laitienės gabumus, ruošiant ma
sines programas Lietuvių dieno
je 1964 metais, Pasaulinėje paro
doje, New York’e, kurioje daly
vavo 29 šokių grupės.

Pakviesta vyriausia meno va
dove 1968 metais vykusiai tre
čiajai JAV ir Kanados lietuviu 
tautinių šokių šventei, ji meniš
kai išdėstė šokius aikštėje; mūsų 
šokių atlikimą pagražindama 
įjungiant chorus. Ruošimasis 
šventei reikalavo neapskaičiuoja
mai daug darbo valandų, daug 
kelionių į Čikagą. Savų šokėjų 
neapleido, su jais darbavosi, pa
ruošdama juos trečiajai šventei.

Po pirmosios Tautinių šokių 
šventės repertuaro komisija nuta
rė įkurti Lietuvių tautinių šokių 
institutą, kurio tikslas tirti, 
ugdyti ir remti lietuvių tautinius

(Nukelta j 2 psl.)
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Vytauto A. Dambravos „Kelyje į laisvę”

Arba eklektika. Arba santalka. 
Įspūdžių, minčių, prisiminimų, 
troškimų, ketinimų, nuotaikų, 
nuodėmių ir t.t. maišalynė. Viso
kia abrakadabra. Hokus pokus 
gumirabikum. Kaip pavadinsi, 
nepagadinsi. Žodžiu, širdžiai 
mielas chaosas. Verdanti košė.

Tad ir pradėsiu nuo rytmetinės 
„Malt-o-meal” košės, kurią jau 
nuo neatmenamų laikų valgau 
tiesiog iš nedidelio puodo su juoda 
rankena. Kabinu kareiviškai. Po 
žemės drebėjimo pasitikiu tik me
taliniais indais. Nuo obuolių, vyš
nių pyragų („pieš”) likę aliumi- 
niaus dubenėliai tapo nedūžtan- 
čiomis lėkštėmis. Jas labai leng
va išplauti. O tas legendinis maž
daug litro talpos puodas egzistuo
ja nuo pat įsikūrimo Kalifornijo
je. Kiek bulvių, morkų, ryžių, pu
pų, košių, konservuotų sriubų yra 
perleidęs šis ištikimas viryklės 
draugas. Kiek kartų užsimiršęs jo 
dugne prisvilindavau bulvę. Pa
juosdavo, bet pavalytas vėl nu
švisdavo riterišku dugno variu — 
kaip šalmas.

Bet pereikime prie daržovių. 
Čia pat gi vasara — daržovių val
gymo metas. Todėl tinkamai jas 
pagerbkime. Jos irgi nusipelno 
mūsų minčių ir jausmų medalių. 
Skaičiau Guy Davenport knygo
je Every Force Evolves a Form 
apie du skandinavų kritikus- 
struktūralistus Ralf Norrman ir 
Jon Haarberg, kurie pasišovė pa
nagrinėti kai kurių daržovių po
veikį pasaulio literdtūrai. Bū
tent: kokiais įvaizdžiais jos apsi
reiškia, kokiomis prasmėmis, ko
kias sukelia intonacijas. Man iš 
tiesų rūpi jų gyvybinė reikšmė.

Prisimenu, vaikystėje, mamai 
išėjus į darbą, kai ilgos vasaros 
dienos nuo ryto iki vakaro pri
klausė man, misdavau tik daržo
vėmis ir vaisiais. Tada buvau ab
soliutus vegetaras. Dabar atsi
prašau visų Žaliakalnio daržinin
kų ir sodininkų. Ne sykį su savo 
„šaika” truputį praretindavau jų 
lysves, uogienojus, vaismedžius. 
Mėgau pomidorus. Tačiau kopūs
tai man buvo skaniausi. Kirtau 
juos žalius. Ir šiandien šviežio ko
pūsto salsvas lapas man yra ska
numynas. Nereikia nei virinti.

Taigi dėkoju Kauno daržovėms, 
kad išlikau gyvas, kad nenumi
riau iš bado, kad morkos sustip
rino mano regėjimą, kad sultingų 
obuolių vitaminai įsisiurbė į 
kraują, į smegenų audinius. Kai 
mąstau, dažnai užuodžiu obuolių 
vyno kvapą.

Žmonės turi keistą požiūrį i 
daržoves. Man labai nesmagu, jei 
kas suluošintą, sąmonę visiškai 
praradusį žmogų, kaip sakoma, 
išėjusį iš gyvenimo rikiuotės, pa
lygina su daržove. Tai juk nepa
garba ne tiek dar vis alsuojan
čiam individui, kiek daržovės vi
tališkumui. Suprantama, kopūs
to galva neturi proto. Tačiau ko
pūstas yra kopūstas. Kaip Kau
nas yra Kaunas. Taigi — ypatin
ga organinė vertybė. Ja mintame 
savo sveikatai palaikyti. Nuo jos 
syvų priklauso ir mūsų išmintis. 

Tokia yra Visatos logika. Būkime 
pagarbūs daržovėms. Nelyginki
me jų su merdinčiais senoliais. Ir 
daržovės vysta ir suglemba. Bet 
tai jau kita būties vyksmo fazė — 
nuokalnė. Daržovės čia nieko dė
tos. Šioje minčių sutelktinėje iš 
pradžių buvau užsimojęs rašyti 
apie šį bei tą. Dabar, matau, min
tys negali atsiplėšti nuo daržovių. 
Nieko. Dėl to nesijaudinu. Tegul 
taip būna. Tegul tos kelios daržo
vinės pastabos paskatina skaity
tojus rimtai pagalvoti apie mūsų 
gyvybines šaknis.

Mane neramina vienas klausi
mas: kodėl vengiama gatves va
dinti daržovių vardais. Kad ir 
mūsų Kalifornijoje. Uogomis — 
taip, medžiais — irgi. Tik, gink- 
die, ne daržovėmis. Tiesiog nie
kas, be abejo, nenorėtų gyventi 
Agurkų ar Morkų gatvėje. Įsi
vaizduoju, kaip vaikai mokykloje 
šaipytųsi iš mokinio, kuriam liki
mas lėmė gyventi, sakykime, Ko
pūstų avenidoje. Pramuštgalviai 
jį pravardžiuotų kopūstgalviu.

Tas pats buvo ir Kaune. Niekas 
negyveno nei Bulvių, nei Burokų, 
nei Svogūnų gatvėse, nes tokių 
nebuvo. Tuomet gyvenau Telšių 
gatvėje, netoli Žaliosios. Čia pat 
ir Obuolių, ne per toliausiai Vyš
nių, Agrastų, Serbentų, Aviečių, 
Šermukšnių gatvės. Uogų ir pro
vincijos miestų vardai supo mano Pranas Visvydas

Užderėjo pomidorai...

ALĖ RŪTA

• Vytautas Antanas Dambrava. brava. Išsisakyti knygoje paran- 
KELYJE Į LAISVE. Straipsniai, ku, nes čia spausdinami su juo 
esė, interviu. 1995. Vyriausias keli pasikalbėjimai. O dar dau-
redaktorius — Stasys Kašauskas. 
Redaktorė — Ema Vanagienė. Dai
lininkas — Dainius Paškevičius. 
Spaudė Adomo Jakšto spaustuvė, Gi
relės 22, Kaišiadorys 4230. Įrišo 
„Spindulio” spaustuvė, Gedimino 10, 
Kaunas, 3,000. Tiražas — 1,600, 
kietu įrišimu — 100. Kaina nepažy
mėta.

„Mane formavo giliai tikinti 
lietuviška šeima ir lietuviška 
mokykla. O kovai užgrūdino So
vietų Sąjungos įvykdytas krašto 
užgrobimas ir mano šeimos likvi
dacija, pasmerkiant ją trėmimui 
ir sunaikinimui Sibire” (p. 48).

Taip apie save pasisako Lietu
vos ambasadorius Pietų Ameri
koje dr. Vytautas Antanas Dam- 

vaikystę. Žinoma, buvo išimčių, 
kad ir operetiškai skambus Itali
jos gatvės pavadinimas. Kai mū
sų smėlėtame gatvės gale pagirio- 
jantį pasliką poetą reiklus poli
cininkas paklausė: „Kaip tamstos 
pavardė?”, šis atsakė: „Dulkė”. 
Tvarkos sergėtojas, manydamas, 
kad iš jo šaipomasi, gan griežtai 
paklausė: „Tai kur tamsta gyve
ni?” Poetas ramiai atsakė: „Vėjų 
gatvėje”. To ir užteko rašyti pro
tokolą vargšui Klemensui Dul
kei, gyvenančiam Vėjų gatvėje. 
Tokia buvo gatvė. Tokios buvo 
vasaros dienos ir naktys. Galima 
buvo išsimiegoti ir smėlio patale, 
jei tik niekas nesutrukdydavo. 

giau apie Vytautą A. Dambravą 
pasako knygos pratarmėje jos re
daktorius, rašytojas Stasys Ka
šauskas, nes jis „pirma pažinęs 
žmogų, o tik paskui jo darbus”. 
Daugiausia apie žmogų jis pra
tarmėje ir kalba.

j Tačiau šiomis eilutėmis norisi 
atskleisti pačią knygą, kas joje 
išdėta, o ne pažįstamą žmogų.

Gražiai Vilniuje 1995 metais iš- 
I leistoje storokoje knygoje (beveik 
400 puslapių) per Vytauto A. 
Dambravos pasakytas kalbas, jo 
straipsnius, pasikalbėjimus su 
juo ir yra sukauptas šio teisi 
ninko, diplomato, žurnalisto gy
venimas, jo darbai — kūryba, 
veikla — rezistencija ir jo pasau
lėžiūra — idėjos, siekiai bei tiks
lai.

Gimęs Utenoje, teisės studijas 
baigęs Vilniaus universitete, 
dirbęs apygardos teisme bei ėjęs 
Vilniaus apylinkės teisėjo parei
gas — visa tai buvo prieš karą. 
Dalyvavęs rezistencijoj prieš oku
pantus. Nuo komunistų invazijos 
pasitraukęs, Austrijoje, Inns- 
bruck’o universitete studijavo ir 
gavo teisės bei valstybės mokslų 
daktaro laipsnį.

Į diplomatinę tarnybą įėjo ap
linkybių ir savų siekių stumia
mas: dirbo „Amerikos balse” 
Muenchen’e, Washington’e, pre
zidento Lyndon Johnson buvo iš
siųstas į Vietnamą („Amerikos 
balsas” transliavo 27 kalbomis), 
tada perkeltas į Boliviją (sostinę 
La Paz) kaip attachė ambasado
je, paskui — į Buenos Aires Ar
gentinoje ir vėliau į Caracas Ve
nezueloje. Jam teko dirbti ir Mek
sikoje, ir Brazilijoje, ir EI Sal
vadore. Galbūt skaitytojas net 
susimaišytų po daugybę valsty
bių, kuriose įvairiu laiku teko 
jaunam, gabiam diplomatui dirb
ti ir keliauti. Sulaukęs 60 metų 
amžiaus, pagal regulas — jau pen
sininkas, dar buvo specialioms 
misijoms siųstas į Hondūrą ir 
Tolimuosius rytus (Filipinus, 
Malaziją, Singapūrą).

O dabar Vytautas A. Dambrava 
— Lietuvos valstybės ambasa
dorius Venezuelai, Brazilijai, 
Kolumbijai ir Argentinai, taigi 
beveik visai Pietų Amerikai. 
Geras daugelio kalbų mokėjimas, 
platus įvairių kraštų apkeliavi
mas, reikia spėti, ambasadorių 
išugdė labai kvalifikuotu dip
lomatu. Bet knygoje išryškėja, 
kad jis visą gyvenimą buvo „ke
lionėje į Lietuvą”, reiškia, jo 
vidiniame žvilgsnyje visada buvo 
Lietuva, jos laisvė, jos gerovė... 
Kur tik jis bebūtų dirbęs, visur 
plačiai pagarsėdavo Lietuva, jos 
reikalai.

Venezueloje išleido šešias kny
gas apie Lietuvą ispanų kalba. 
JAV vyriausybė penkis kartus jį 
pažymėjo už nuopelnus tarnybo
je. Bolivijos prezidentas jam 
suteikė Aro ordino riterio laipsnį. 
Venezuelos prezidentas jį apdova
nojo Simono Bolivaro medaliu — 
tai didžiausio įvertinimo sim
bolis. Tai dideli kitų šalių pa
žymėjimai (gal jų buvo ir dau
giau). O savųjų? Už dešimtme
čiais jo formuojamą viešąją

Vytauto Maželio nuotrauka opiniją apie Lietuvą įvairiuose

Vytautas A. Dambrava

kraštuose? Taip, jis to vertas, ir 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas 1995 m. birželio 8 d. 
jam įteikė Gedimino trečiojo 
laipsnio ordiną.

Visa tai yra knygoje Kelyje i 
laisvę — pasikalbėjimuose su 
Juozu Kojelių, su Stasiu Kašaus- 
ku. Įvairi Vytauto A. Dambravos 
veikla ryški ir jo paties čia spaus
dinamuose straipsniuose, kalbų 
tekstuose.

Pasikalbėjime su Stasiu Ka- 
šausku Dambrava išryškina tau
tinį ir rezistencinį darbą Austri
joje, kur karo pabėgėlių stovyk
lose jis vadovavo lietuvių ir estų 
rūpesčiui savo tautiniais reika
lais, darbą Jungtinėse Tautose 
(kaip Draugo korespondentui), 
veiklą „Amerikos balse” (nuo 
1951 iki 1965 metų). Klausėjui 
Stasiui Kašauskui užkliudžius 
Lietuvai opų „buvusiųjų” klau
simą: ką su jais daryti, kada visa 
bus užmiršta, dr. Vytautas 
Dambrava principiškai atsako, 
kad „buvusieji” (reiškia komu
nistai) savo klaidas turi prisipa
žinti ir apgailėti. Knygoje įdėto 
pasikalbėjimo su Stasiu Kašaus- 
ku motto yra Vytauto Dambravos 
pasirinktas: „Esu įrankis Jo [Die- 
vo| rankose”.

V
Siame numeryje:
Apie daržoves ir kitką • Vytauto A. Dambravos knyga „Kelyje 
į laisvę” • Nauja knyga apie kompozitorių K. V. Banaitį • Muzikė 
Dalia Zakaraitė Bach • „Bytnikų” sąjūdžiui 50 metų • Romualdo 
Kisieliaus eilėraščiai • Povilo Puzino paroda Lemont’e

Pokalbio su Juozu Kojelių, Į 
laisvę žurnalo bendradarbiu, mot- 
to: „Esu partizanas, remiu kiek
vieną bičiulį kovotoją”. Čia iš
ryškėja Vytauto Dambravos re
zistencinė veikla nuo 1940 metų 
Kaune (taip pat 1941 metų sukili
mo metu) iki veiklos kitur o ypač 
Venezueloje, iš kur Dambravs 
yra parvežęs į Lietuvą keturis di
delius tomus aprašymų ir nuo
traukų iš jo veiklos Lietuvos 
laisvės siekiant.

Kito pokalbio su Juozu Kojelių 
motto: „Laisvės byla — Dievo by
la”. Čia išryškėja Vytauto Dam
bravos, kaip Lietuvos ambasado
riaus Venezueloje, siekiai ir 
tikslai:

— išryškinti Lietuvos ir Vene- 
zuelos demokratinių principų 
bendrumą ir įsipareigojimą ginti 
taikos, laisvės, demokratijos, 
žmogaus teisių ir ekonominės pa
žangos principus;

— aktyviai talkinti Lietuvos vy
riausybės pastangoms ieškant 
nuolatinio energetikos problemų 
sprendimo;

— plėsti ekonominius ir preky
binius ryšius su Venezuela ir 
Lotynų Amerika, dėmesį krei
piant į Lietuvai aktualias pre
kybos sritis;

— stiprinti draugiškus ryšius 
tarp abiejų šalių, vykdyti kultū
rinį pasikeitimą ir plėsti bendra 
darbiavimą per muziką, meną, te
atrą, literatūrą, komunikaciją;

— padėti Lietuvai išspręsti dar 
bo problemas, siekiant laikinai 
įdarbinti techninį personalą 
pagal dvišalį Lietuvos ir Vene- 
zuelos susitarimą;

— plėsti ryšius ir visas komuni
kacijos priemones, kad Venezue 
los institucijos ir visuomenė ge
riau susipažintų su dabartinėmis 
nepriklausomos Lietuvos proble
momis, pereinant iš sovietinės 
sistemos į demokratinę;

— aktyviai dalyvauti, plečiant 
diplomatinį ir konsulinį atsto
vavimo tinklą Lotynų Ameriko
je, ir naudoti diplomatinius ry
šius su kitų kraštų atstovybėmis 
Lietuvos interesams ginti (pp. 
54-55).

Iš Vytauto Dambravos pasaky 
tų kalbų, spausdinamų šioje kny
goje, pavadinimų aiškiai suvo
kiamas ir jų turinys: „Stiprin
kime tikėjimą, jog Lietuva suSi- 
lauks nepriklausomybės” (kalba 
Vokietijos pabėgėlių stovyklose); 
„Tikroji Nepriklausomybės šven
tės prasmė” (Vasario 16-osios 70 
metų sukakties minėjime New 
York’e). Knygos skyriuje „Rėžis 
tencija” įdėtos net kelios Damb
ravos pasakytos kalbos: paskaita 
Lietuvių fronto bičiulių studijų 
dienose „Dainavoje” (Manches- 
ter, Michigan) apie jo veiklą Pietų 
Amerikoje — „Diplomatijai reikia 
agresyvumo” (p. 119); kalba Či
kagoje 1986 metais „Laisvės pro
švaistė” — apie 1941 metų sukili
mą ir jo įpareigojimus; „Politika 
— artimo meilės vykdymas” 1991 
metais (pp. 152-155); „Zigzagas 
Vakarų santykiuose su Sovie
tais” ir „Politikoje širdis — blogas 
patarėjas” 1991 metais.

Pyški jo kalba ir Caracas mies
te (Venezueloje), Lietuvių centre, 
minint Romo Kalantos mirties 
devintąsias metines — „Laisvės 
Lietuvai!”. Vis tai esminės kalbos 
Lietuvos laisvinimo temomis 
„Rezistencijos” skyriuje.

Įdomus knygos skyrius „Širdies 
broliai”. Čia Dambrava ypač 
jautriai išryškina kai kurias as
menybes: Juozą Brazaitį (1903- 
1974), sakydamas, kad „Lietuva 
jam buvo kūnas ir kraujas, dar
bas ir kova, gyvenimo turinys ir 
prasmė” (p. 168); Stasį Žakevi- 
čių-Žymantą (1908-1973) straips
niu „Širdimi į širdį” (p. 179). Sta
sys Žymantas, Vilniaus universi
teto Teisių fakulteto docentas, 
buvo Dambravos profesorium, o 
per rezistencinį darbą vėliau ta
pęs asmeniniu draugu. Čia apra
šomi ir Dambravos apsilankymai 
pas Marilę Biržiškaitę-Žymantie- 
nę, rezistento Žymanto našlę,

(Nukelta į 2 psl.)
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Gedulo ir vilties
dieną minint

Vis dėlto labai gerai padarė 
Lietuvos žmonės, Atgimimo me
tais išdrįsę pagaliau viešai 
prisiminti ištremtuosius j Sibirą, 
1 konclagerius, į Sovietų Sąjungos 
gilumą, nukankintus, badu 
numarintus ir Arktikos speige 
sušalusius mūsų tėvus, vaikus, 
brolius ir seseris, tas pirmųjų 
trėmimų 1941 metų birželio 
mėnesi metines pavadindami 
Gedulo ir vilties diena. Mes 
visaip bandėme tą visos tautos 
patirtą traumą vadinti: Vežimų 
sukaktim, Trėmimų sukaktim. 
Birželio įvykių prisiminimu, pa
galiau stačiai Baisiuoju birželiu. 
Suteikdami tai sukakčiai kitą 
pavadinimą, jie ne tik išteisino 
nieku nekaltą birželį — patį gra
žiausią visų metų mėnesį Šiaurės 
Europoje, o retkarčiais ir Šiau
rės Amerikoje, ir jį grąžino jam 
tikrai pritinkančioms džiaugs
mingoms šventėms, mokyklų ir 
universitetų baigimo iškilmėms, 
jaunų porų vestuvėms (ne atsi
tiktinai dažnai pasirenkančių 
kaip tik birželio mėnesio datas), 
Tėvo dienai ir pagaliau Sekmi
nėms — didžiajai krikščioniškojo 
tikėjimo šventei (išpuolančiai 
bent pusę kartų birželio, ne 
gegužės mėnesį). O juk buvo lai
kai, kada buvo smerkiamos litu
anistinių mokyklų mokslo metų 
pabaigtuvės, įvairių organizacijų 
gegužinės, net ateitininkų šeimos 
šventė, tradiciškai ruošiama 
Sekminių dieną, kadangi pras
mingai ideologiškai surišta su šia 
bažnytine švente. Todėl, kad kai 
kam atrodė tai per linksmi ren
giniai, nesiderinantys su visuo
tiniu privalomu birželio mėnesio 
grauduliu.

Bet ne tai sudaro tikrąją šio 
naujo, tačiau tuoj pat prigijusio, 
pavadinimo reikšmę. Greičiau, 
kas mus pagauna, yra dviejų 
sąvokų sugretinimas, ir tas 
sugretinimas tobulai išreiškė 
Atgimimo laikotarpiu mūsų visų 
besidalintas nuotaikas: patyrėme 
tiek skriaudos, pakėlėme tiek 
skausmo ir dabar, gal kaip tik 
todėl, kad esame tų kančių užgrū
dinti, keliamės gyventi, reika
laujame laisvės, jos siekiame ir ja 
tikime. Gedulo ir vilties diena. 
Atgimimo laiku visoje Lietuvoje 
birželio 14-osios dienos vidurdienį 
sugausdavo bažnyčių varpai. O 
gal tai liks įtvirtinta tradicija — 
kaip būtų gerai. Jie skambintų 
ne tik mūsų neišdildomą ir išlie
kanti gedulą, jie taip pat kviestų 
mus į ateitį, į tolesnį rūpestį 
mūsų tėvynės likimu, Lietuvos 
gerove. Jie mums kalbėtų apie 
viltį — tą pačią svarbiausią, bet 
kartu ir didžiausią žmogui Dievo 
suteiktą dovaną. Jeigu turėsime 
vilties, rytojus išauš. Jeigu ne — 
kas tada?

Gedulas savyje yra šventas 
žmogiškas veiksmas — sustojame 
ties blogio raiška, apmąstome jo 
paslaptį, paliudijame neblės
tančią meilę tiems, kurie iš mūsų 
buvo nuožmiai atimti. Bet gedulą 

taip pat tyko ir duobė — jis gali 
savyje užsisklęsti. Jis leidžia žmo
gui savo sielvarte sukristi ir gal 
daugiau nebesikelti. Yra ir ne 
tokių gražių gedulo pavidalų — 
kai jis virsta nesibaigiančia 
aimana ir į kitus, tariamai už 
mūsų nelaimę atsakingus, 
nukreiptu niekada neatlyžtančiu 
kaltinimu. Ironija, kad tokiais 
atvejais pati auka jai padarytą 
skriaudą tęsia ir gilina, atstum
dama galimybes ją nugalėti, virš 
jos pakilti ir toliau gyventi.

Kaip tik tokį patirties skriau
dos nugalėjimą ir ženklino 
Birželio 14-osios permaina į 
Gedulo ir vilties dieną. Iš gedulo 
buvo gimdoma viltis, iš kančios ir 
mirties — laisvės siekimas ir 
tikėjimas į Lietuvos ateitį. Ta 
viltis ir buvo tai, kas dar kartą 
laimėjo Lietuvai nepriklau
somybę. Bet viltis kyla ir slūgsta 
kartu su žmogaus gyvenimą 
supančiom aplinkybėm. Ir par
adoksas — tamsiomis dienomis 
viltis tarsi pati kūrenasi, o 
pasiekus šviesesnes — ji lyg atsi
traukia. Labai greit pamirštama, 
kiek ji mums kainavo, ir įbedę 
akis į šią dieną mes tematome tik 
tai, kas mūsų nepatenkina.

Taip pasitaiko ir dabartinėje 
Lietuvoje, toks dažnai yra ir

(Nukelta į 4 psl.)

Vytauto Butkaus nuotraukaGedulo ir vilties diena Lietuvoje 1989 metais (Tauragė)

34,260

PILYPAS NARUTIS

Susirenkame 55-ose birželio 
trėmimų metinėse apmąstyti 
lietuvių tautos egzistenciją ir pa
svarstyti mūsų pačių likiminius 
klausimus bei kiek ir kuo pratur
tėjome, o gal ir — kiek ir kuo 
nuubagėjome.

Tenka šia proga prisiminti ir 
pagirti kadaise ALTo sukurtą 
Genocido parodą, kurią man teko 
nuvežti į Lietuvos muziejų. 
Tenka pagirti LB dabar užsi
mojimą ir pastangas įamžinti 
gyvųjų genocido liudininkų paro
dymus.

* * *

Lietuva pasaulyje pirmoji 
atpažino nacius ir juos nuteisė 
1935 metais. Lietuva pirmoji 
pasaulyje atpažino komunistus: 
„geležine uždanga” sovietai 
bandė užslėpti savo piktus tautų 
žudymo darbus. Bet Lietuva 
1941-ųjų metų sukilimu pakėlė 
„geležinę uždangą” ir parodė

1 Paskaita, skaityta Lietuvių Bend
ruomenės Cicero apylinkės ir Ameri
kos lietuvių tarybos Cicero skyriaus 
suruoštame Gedulo ir vilties dienų 
minėjime birželio 9 dieną Šv. Antano 
parapijoje, Cicero, Illinois.

Dipl. inž. Pilypas Narutis pirmuo
ju sovietmečiu buvo vienas iš rezis
tencijos organizatorių, rezistencinę 
veiklą tęsė ir per vokiečių okupaciją. 
Gestapo suimtas 1943 metų pavasarį 
ligi karo pabaigos buvo kalintas 
Stutthof o koncentracijos stovykloje. 
Lietuvių aktyvistų fronto, vėliau 
Lietuvių fronto veikėjas, Pilypas Na
rutis taip pat buvo ir VLIKo valdybos 
narys. 

pasauliui komunistų veidą — ko
munistinį genocidą.

Kodėl Kainas užmušė Abelį? Į 
šį klausimą Šv. Rašto Senasis tes
tamentas atsako labai paprastai: 
„Pavydėjo!” Pavydas sukėlė Kai
nui akstiną — nužudyti, ir jis 
nužudo savo brolį.

Ar galima taip paprastai aiš
kinti ir išaiškinti modernių laikų 
žudynių priežastį? Mes jau ir 
žudymo vardą turėjome pakeisti, 
vadiname — genocidu. Tai jau žu
dymas ne pavienio asmens, žmo
gaus, tai žudymas — tautų — ge
nocidas. Jau ne vienas asmuo pa- * 
ima peilį į savo ranką: ne vienas 
Stalinas, ar vienas Hitleris.

Stalinas sugeba įjungti vals
tybę — Sovietų Sąjungą: Kaino 
žudantį peilį įspraudžia į Ko
munistų partijos — NKVD, KGB 
rankas. Hitleris sugeba įjungti 
Vokietijos Reichą ir Kaino peilį 
įspraudžia į Nacionalsocialistų 
partijos — GE-STA-PO ir SS-ma- 
nų rankas. Toks tad „progresas” 
nuo Kaino žudymo laikų iki Stali- 
no-Hitlerio genocido.

Susitelkiant* šiandien prie 
paslaptingojo Stalino plano pra
džios, pagal Glušausko liudijimą, 
Stalino užplanuoto 700,000 lietu
vių tautos genocido pradžios. 
Ačiū Dievui, Stalinas nesuspėjo 
700,000 ištremti bei nužudyti per • 
birželio 13/14 dienas 1941 metais. 
Per keletą dienų pajėgė tik mažą 
dalį savo plano — 34,260 Lietuvos 
gyventojų ištremti sunaikinimui, 
kurie nuriedėjo sovietiniais gy
vuliniais vagonais, prikimštais 
Lietuvos gyventojų, užkaltais 
ginkluotų raudonarmiečių saugo
jamais, į Sibirą... mirčiai.

Pilypas Narutis Jono Tamulaičio nuotrauka

Prisimintina ir 1940 metų bir
želio 15 diena, paskutinioji 
nepriklausomos Lietuvos diena, 
kada dar Prezidentas suspėjo 
pabėgti ir tauta išgyveno 
grėsmingą tikrovę. Anuo metu, 
tautai visa tai buvo didelė staig
mena.

Kokia maišatis tada buvo, ap
rašo Prezidentas Antanas Sme
tona, savo atsiminimuose, rašy
tuose 1940/41 metais ir išspaus

dintais Margutyje 1955 metais. 
Prezidentas atsiduso, atsikvėpė ir 
nusiramino tik tada, kai basas 
perbridęs upelį apsimovė batus ir 
pąjuto esąs ne Lietuvos žemėje. 
Ko bijojo? Aišku, bijojo priešų. 
Bet nuostabu, kad bijojo ir savų 
žmonių. Bįjojo, kad iš Kauno pri
bus savieji, jį sulaikys ir per prie
vartą grąžins į Kauną. Antanas 
Smetona, pirma negu sovietų 
kalinys, pasijuto esąs savųjų kali
nys. Štai kodėl jis atsiduso ir 
nusiramino, tik stovėdamas 
Vokietijos valdomoje Prūsijos 
žemėje. Ir tikrai, iš Kauno pribu
vo atstovai ir norėjo jį grąžinti. 
Norėjusius su juo kalbėtis, 
pakvietė jis pas save, į Prūsijos 
žemę, bet ne į Kybartus, į Lie
tuvą, kaip tie atstovai norėjo... 
Prezidento skubus pabėgimas iš 
krašto buvo ano meto pirmoji 
demonstracija pasauliui.

Netrukus Prezidento Smetonos 
keliu pasekė ir kiti: Ernestas Gal
vanauskas pabėgo į Vokietiją, 
generolas Stasys Raštikis ginklu 
prasiveržė į Prūsų žemę, o tokie 
kaip Ateitininkų Federacijos 
vadas Juozas Urmanas... (kaip aš 
savo knygoje Tautos sukilimas 
aprašiau) — „repatrijavo”... Ir 
sakau, Prezidento keliu pasekė 
vėliau ir kiti, nes Prezidentas iš 
savo pareigų neatsistatydino, 
kaip tai Sovietai bandė įrodinėti.

Maskva labai klastingai slė
pė savo planus. Net ir patys 
pesimistiškiausi politikai iš 
pradžių nenumatė Maskvos 
genocidinio užsimojimo. Mask
vos . genocidu įsitikino ir 
visi kiti mūsų politikai tik jau 
vėliau, kai sėdėjo areštuoti 
kalėjime arba buvo gabenami 
į Sibirą...

Kodėl mes šiandien 55 kartą 
nenurimstame ir pasirenkame 
birželio 13/14 dienų, lietuvių tau
tos į Sibirą trėmimų, paminėji
mą?

Pirmoji areštų banga buvo jau 
1940 metų liepos mėnesį: kai 
buvo areštuoti kaip tik tie poli
tikai, kurie bandė Smetoną susi

grąžinti. Jie buvo labai slaptai 
areštuoti su šeimomis ir pavie
niai, daugiau kaip 2,000 politinių 
Lietuvos vadų. Maskva be jokių 
sentimentų susėmė ir pasiuntė 
Sibiro link geriausius Lietuvos 
politikus. Matome Maskvos norą, 
kad nuo liepos mėnesio jau viskas 
riedėtų Lietuvoje aiškia Lietuvos 
valstybės naikinimo kryptimi. 
Nuo liepos mėnesio ir visuomenei 
jau buvo aiški, kad ir nepilnai, 
Maskvos klasta: ne „Smetonos 
diktatūros” naikinimas, bet nai
kinimas Lietuvos valstybingumo 
— Lietuvą padarant Sovietų Są
jungos teritorijos dalimi. Oficia
liai demonstratyviai ir apgaulin
gai pasauliui parodant, kaip — 
„Lietuvos atstovai” važiuoja par
sivežti Stalino saulės... Kai iš tik
rųjų valstybiniai Lietuvos vadai 
su Juozu Urbšiu, Antanu Mer
kiu... visi kartu buvo gabenami 
Sibiro link.

Anuo metu 2,000 vadų areštas 
žmonėse buvo priimtas su dideliu 
susijaudinimu, bet dar ir tada 
Lietuvoje nebuvo negalvojama^ 
kad tai jau yra tautos genocido 
pradžia. Tik iš šių dienų žvel
giant iš tikrųjų matome, kad 
Maskvoje planuoto genocido 
pradžia Lietuvai buvo 1940 lie
pos mėn. 11 -18 d. — Lietuvos 
politinių vadų areštai. Maskva 
visada pirmiausia nužudo vadus. 
Maskva pirmiausia areštuoja ijį 
žudo politinius vadus tam, kad. 
visuomenė pasimestų. Lengviau 
susidoroti su tauta, likusia be va
dų. Areštavusi tautos vadus, 
Maskva ėmėsi ruoštis Lietuvoje 
tautos trėmimams ir pradėjo 
trėmimus 1941 birželio 13/14» 
dienomis. (Maskva tikėjo, kad 
Lietuvoj vadų neliko, todėl tautos 
sukilimas birželio 23 dieną 
Maskvai buvo didelė staigmena.)

Šios dienos žinojimu, kad Mask-. 
va genocidą pradėjo jau 1940 lie
pos mėnesį vadų areštu, patvir
tiname ir slaptą ankstyvą Mask
vos planavimą. Tradiciniais bir
želio 13/14 d. minėjimais pažy
mime lietuvių tautos genocido 
pradžią, gedulu įrašytą į Lietu
vos istoriją. Tai yra pagrindinė 
šio minėjimo esmė.

1941 birželio 13/14 dienų geno
cidinė Maskvos operacija Lietu
voje yra ypatingai pažymėtina, 
nes pradėta buvo taip klastingai, 
taip apgaulingai, visuotiniu savo 
suplanavimo, užsimojimo būdu, 
vykdymo mastu ir staigumu: ši
toks lietuvių tautos visuotinis 
naikinimas trėmimu yra istori
nis unikumas. Pasaulio istorija 
tokio pavyzdžio neturi.

Žinoma, savo apimtimi, ir tre
miamų šeimų ir asmenų gau- 
sumu, vėliau, jau 1948 bei 1949 
metais lietuvių tautos trėmi
mai į Sibirą, viršija ir skaičiais, 
ir brutalumu 1941 metų birželio 
trėmimus, bet jau juos laikome 
„normalia”, tolesne Maskvos 
genocido — lietuvių tautos nai
kinimo tąsa, patvirtinančia iš 
naujo, kad Maskva, Lietuvos ko
munistų partįjos talkinama, 
suplanuotai, sąmoningai vykdė 
lietuvių tautos genocidą ir tęsė 
toliau. Taigi Maskva ne tik oku
pavo, pavergė, bet ir — vykdė tau- '• 
tos genocidą Lietuvoje apgalvotai 
ir suplanuotai, profesionaliai.

Reikia prisiminti, kad visai 
tipiškai vienodai genocidas buvo 
vykdomas Latvijoje ir Estijoje, 
kaip ir Lietuvoje.

Maskvos apgaulė ir apgaulės > 
būdai neįsivaizduojami: apgau
dinėjama buvo ne tik Lietuva, bet 
ir visas pasaulis.

(Nukelta į 2 psl.)
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Gedulo ir vilties dienos 
paraštėje

Laiškas Antanui Vaičiulaičiui į Anapus

JURGIS JANKUS

1941 m. birželio įvykiai praėjo, 
bet tų įvykių žaizdos padarytos 
mūsų tautai, niekuomet neužgis ir 
jos mus lydės ir įpareigos atiduoti 
Tėvynei Lietuvai ką privalome. 
Ant Tėvynės aukuro prie Neži
nomo kareivio kapo Kaune buvo 
granite iškalti žodžiai: REDDE 
QU0D DEBES. — „Atiduok ką 
privalai”.

Dar prieš Sovietų Sąjungos žlu
gimą mums, lietuviams, rašė kali
nys kun. Juozas Kastytis Matulio
nis iš Sibiro Užbaikalėje, iš Čitos 
koncentracįjos lagerių, kad kiek
vienas birželis ne tik vasaros 
žiedų, žolynų, krikščionių švenčių 
mėnuo, bet ir kančios bei skausmo 
dienų prisiminimas.

1940 m. birželio mėnesį buvo už
gesinta šventoji Laisvės aukuro 
ugnis, nutildytas Laisvės varpas, 
bet laisvės troškulys liejasi gaivia 
srove, ir Lietuva mumyse gyva. 
1941 m. birželio 14 d prasidėjo 
baisus lietuvių tautos naikinimas: 
pirmoji Lietuvos žmonių depor
tacija į Sovietų Sąjungos negyve
namus plotus, net už speigračio, 
vergų darbams, baisiom kančiom, 
šalčiui, badui ir mirčiai. Visa 
Lietuva — kaimai, miestai ir mies
teliai liūdėjo, kai Lietuvos taikiais 
keliais pradėjo važinėti svetimie
ji. Visa Lietuva raudojo, kai pra
sidėjo vežimai į Sibirą. Kryžiuo
čiai karų metu išsivarydavo šei
mas ir pagrobdavo vaikus, o šis 
Rytų kaimynas, atnešęs tariamą 
komunistinį rojų, sunkvežimiais 
i geležinkelio stotis gabeno 
pačius geriausius žmones: ištisas 
šeimas, su raudančiais kūdikiais 
ir silpstančiais seneliais, grūdo i 
gyvulinius vagonus ir vežė neži
niom Per visą Lietuvą praskriejo 
žinia apie didele visos tautos 
nelaime, neteisybe, skausmą. Už

* Žodis, tartas Gedulo ir vilties 
dienos minėjime birželio 16 dienų 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi
jos koplyčioje, Lemont, Illinois.

Prelegentas kun. Kazimieras J. 
Ambrasas, SJ, okupuotoje Lietuvo
je baigęs Vilniaus universitetą, įsto
jęs i pogrindžio kunigų seminariją, 
buvo vyskupo Julijono Steponavi
čiaus slapta pašvęstas kunigu — 
pirmąsias šv. Mišias jis aukojo savo 
kambarėlyje. Dirbęs misionieriaus 
darbą keliuose pasaulio kraštuose, 
dabar darbuojasi lietuvių Aušros 
vartų parapijoje, Montreal’yje, Kana
doje. 

Šiame numeryje:
Birželio gedulas ir Tremtinių Motina • A.a. Antano Vaičiulaičio 
90-ajam gimtadieniui • Antano Vaičiulaičio „Gluosnių daina” • 
Algirdo Landsbergio „Idioto pasakos” premjera Panevėžyje • 
Tautvidos Marcinkevičiūtės eilėraščiai • Lietuvių operos 40 me
tų veiklos kraitis

ką ir kodėl? Niekas nežinojo. 
Įbauginti žmonės laukė dar bai
sesnių įvykių, dar skaudesnių ži
nių.

Dar iš Sibiro kančių kunigas 
Jonas Kastytis Matulionis kvietė 
viso pasaulio lietuvius visada su 
didele pagarba ir meile minėti 
brolius ir seseris, kurie tapo 
žiauraus naikinimo aukomis. Bir
želio 14-oji visada tebūna mūsų 
tėvynės Lietuvos visos mūsų tau
tos gedulo diena. Ją paminėkime 
kaip moko mūsų katalikiškoji tau
ta: meldžiamės už mirusius trem
tinius, išvežtuosius, kalinius, žu
vusius už Lietuvos laisve. Bažny
čiose pagerbiame mūsų mirusius 
ir žuvusius pamaldomis ir pa
mokslais. Mūsų maldose ir dar
buose visada tebūna gyva Lietuva!

(Cituojama iš P.D. straipsnio „Bai
sieji trėmimai”.}

* * *

Jėzaus pasakyti žodžiai „Aš 
atėjau įžiebti žemėje ugnies” ne
paseno. Jie tebegyvi, tebesvarbūs 
ir šiandien. Toji Kristaus įžiebtoji 
ugnis plykstelėjo ir tebešviečia vi
sokiomis progomis, įvairiais bū
dais. Ji buvo žiebiama apaštalų ir 
pranašų žodžiais, atsiskyrėlių, 
pasišventėlių, kankinių, išpa
žinėjų nuostabiais valios, ryžto, 
jėgos ir neapsakomos drąsos pa
vyzdžiais. Šitoji ugnis, tarsi ne
gęstanti šiaurės pašvaistė, švietė 
daugeliui, kurie tūnojo stabmel
dystės tamsoje, aistrų painiavoje, 
dejavo godumo varžtuose. Iš pra
džių toji tikėjimo ugnis į visas 
puses sklido iš paties Jėzaus lūpų. 
Paskui iš Jo pasekėjų, iš pačios 
įsteigtosios Visuotinės Bažnyčios 
ir iš kiekvieno tikrojo jos nario, 
kurio gyvenimas liudijo Kristų. 
Tą didžiąją tikėjimo ugnį, Kris
tui įžengus į dangų, palikta sau
goti ir plėsti Marįjai, kad Ji padė
tų jai pasiekti visus žemės pa
kraščius. Lygiai kaip meniškiau
si dailininkų kūriniai su kiek
vienu amžium gauna savo varsas, 
savitą aiškinimą, taip ir mes savo 
maldose, pokalbiuose su Kristu
mi ar Marija sudedame savuosius 
vargus, nūdienos lūkesčius ir 
savo godas.

Vos tik praūžus Antrajam pa
sauliniam karui, Apaštalų Sostas 
lietuvių dvasiniams reikalams

(Nukelta į 4 psl.)

Mielas Antanai,

Atrodo, kad labai neseniai, nors 
ir nebegalėčiau net spėti prieš 
kiek metų, kartą pasakei, kad 
vienmečiai ir gal net vyriausi iš 
rašytojų likom tik trys: Jurgis 
Gliaudą, Tu ir aš. Dabar judu su 
Gliaudą jau tenai. Aš dar pali
kau. Judu, matyti, šiuose 
džiaugsmų kalneliuose ir ašarų 
pakalnėlėse savo jau būsite 
padarę, ko gera net ir su kaupu, 
o man dar turbūt reikia ką nors 
padaryti. Bet ką? Nei pats galiu 
sugalvoti, nei pasakyti yra kam.

Su Jurgiu Gliaudą buvom kaip 
ir nepažįstami: teko susitikti tik 
vieną kartą, o mudu, nors ir 
niekada negyvenom arti vienas 
kito, rišo bendrumo jausmas. Iš 
mano pusės tas jausmas nekito 
nuo pat Vakaro sargo namely. Ne 
sykį susitikęs jaučiausi, lyg 
būtumėm buvę kartu auginti. Iš 
tikrųjų anomis Kauno dienomis, 
rodos, tebuvom susitikę tik vieną 
kartą, kai nunešiau pareiškimą, 
kad noriu būti priimtas į „Šat
rijos” korporaciją. Antrą kartą 
susitikom jau čia, kai Leonardas 
Andriekus nudangino mane į Ja- 
maicą (New York’e) nakvynėn po 
Tavo stogu. Teisybė, tada tas 
stogas buvojau nebe Tavo vieno, 
jau buvote susiradę vienas kitą 
su Joana ir spėję susirišti visam 
gyvenimui. Po to smagaus pabu- 
vimo Jūsų pastogėje ir gražaus 
pabendravimo Darbininko litera
tūros vakare, rodos, akis akin 
niekur nebuvom susitikę ligi to 
laiko, kai atsikviečiau į vieno 
rašytojo vakarą Rochester’yje 
(NY). Jau rengdamasis kviesti, ži
nojau, kad nemėgsti viešai rody
tis. Tą žinojau ne aš vienas. 
Kažin kas patarė nė laiko negai
šinti, vis tiek iš to kvietimo nieko 
neišeis. O pakviečiau, ir išėjo. At
vykęs ir pats juokavai, kad va
žiuoti nesirengei, kol Joana ne
stumtelėjo. Sakei, kad pasakiusi: 
„Kol kviečia, tai ir eik”. Iš 
tadykščių šnekų supratau, jog 
nenorėjai vykti ne todėl, kad 
Rochester’io lietuvių telkinėlis 
Tavo vertei būtų buvęs per 
mažas, bet kad apskritai neturė
jai nei įgimto, nei įsigyto noro 
save kam rodyti. Užteko, kad iš 
Tavęs išėjęs žodis čia pat nenu
smego, bet niekieno nestumia- 
mas pats ėjo per žmones ir pats 
sugebėjo jiems rodytis.

Kai atvykai, nesijautėm men
kai tepažįstami. Juk šiaip ar taip 
bent raštu, nors ir gana retu, 
palaikėm ryšį per Aidus. Buvai 
pasakęs, kad bent kartą per 
metus Aidams ką parašyčiau. Aš 
nebuvau toks darbštus (gal net ir 
toks darbingas), tai atsirado ir 
daugiau laiškų. Dėl vieno atvejo 
tai ir šiandien raustu. Nebežinau 

po kelinto laiškučio parašei, kad 
Aidams būtinai ko nors lauki. 
Jeigu jau ne ko trumpo, tai nors 
ištraukos iš didesnio rašinio. Ži
nau, kad tarp ilgų darbo valandų 
duonai, kasdieninių šeimos rū
pesčių ir noro dar ką nors para
šyti didelių laiko spragų nebuvo 
likę, bet kad nebebūtų likę laiko 
ką nors iš didesnių rašinių 
pačiam parinkti, tai netikiu; nu
siunčiau visą didesnį rašinį su pa
staba, kad ištrauką pats pasirink
tum, lyg būtum duoną valgęs 
vien iš patogaus redaktoriaus 
darbo, lyg ir Tau nebūtų reikėję 
duoną pelnytis iš kur kitur. Bet 
Tu radai ir laiko ir kantrybės 
parinkti, kas būtų tikę Aidams. 
Ne tik parinkai, ne tik jam savo 
vardą sugalvojai, bet ir visą rank
raštį labai tvarkingą grąžinai. 
Net ir mažiausio priekaišto nepri
segei. Atrodė, lyg taip ir būtų 
reikėję. Vėliau net ir ištraukai 
Tavo duotu vardu pasinaudojau. 
Kai po ne mažai metų tą rašinį 
jau visą į knygą Įėjau, jam pali
kau tada Tavo duotą „Duobių” 
vardą.

O, kad tada atvykai į Roches- 
ter’į turbūt nebuvai nepaten
kintas. Bent taip neatrodė. Pabu
vai tarp nauju, nematytų žmonių, 
atvežei jiems literatūrinį sal
dainiuką „Vyskupo tėvą” ir 
pluoštą kitų įdomybių, pamatei, 
kaip būrelis žmonių godžiai 
gaudė Tavo labai ramiai sakomus 
rinktinius žodžius. Tik išvyk
damas kiek nustebinai, kai vieto
je greito lėktuvo rinkaisi au
tobusą. Sakei, kad autobusas 
arčiau širdies: pamatai pro šalį 
prabėgantį kraštą, apie savo 
reikalus krutančius žmones ir 
gali daug kur stabtelėti. Tą sykį 
pakeliui dar norėjai užsukti pas 
Scranton’e, Pennsylvanijoje, įstri
gusį Antaną Kučą.

Atrodo, kad ta pora dienų Ro
chester’yje ir bus mudu dar 
arčiau suvedusi. Po to, kada tik 
pasitaikydavo būti Washington’e 
ar kur netoliese, visada trauk
davo užsukti į Tavo pastogę. Iš tų 
užsukimu ir man buvo didelė 
nauda: įvesdinai mane į daugelį 
Washington’o dėmesio vertų 
vietų. Ir „Amerikos balsas”, ir 
Kongreso biblioteka, ir mūsų pa
siuntinybė ir didžiosios meno 
galerijos ir dar daug kas mano 
akims atsivėrė tik per Tave, o 
Kennedy centras net Tavo pirštus 
piniginėn įkišo. Atsimeni, vieną 
tokį gana pilkšvą rytmetį 
nuvažiavom pasižiūrėti to centro. 
Sukom, sukom aplinkui, niekur 
jokios vietelės kumelei pastatyti. 
Prie paties Kenedžio yra, jau ir 
eilutė stovi, bet parašyta, kad čia 
statyti draudžiama. Tu ir sakei: 
„Ogi statyk. Jeigu kiti stato, 
kodėl tu negalėtum”. Pastačiau. 
Kai po centrą pasidairę išėjom, 
radom ant lango ..pasveikinimą”. 
Ne tik mes vieni, tokie pat pasvei
kinimai buvo prikabinti visai 
eilutei. Net nespėjau apsidairyti, 
kai lapelį pagavai ir įsikišai 
kišenėn. Prašiau, kad nors 
parodytum. Neparodei, tai ir 
šiandien nežinau, kiek už jį tau 
tebesu skolingas.

Tik besidairydamas kartu su 
Tavim po Washington’o įžymybes 
ir klausydamas Tavo taiklių pa
stabų, supratau, kodėl labiau mė
gai žeme riedantį autobusą, negu

Antanui Vaičiulaičiui šių metų birželio 23 dienų būtų sukakę 90 metų. Rašytojas gimė 1906 m. birželio
23 d. Didžiųjų Šeivių kaime, Vilkaviškio apskrityje. Mirė 1992 m. liepos 23 d. Bethesda, Maryland

greitą padangėmis neriantį 
lėktuvą. Todėl, kad buvai mūsų 
šventos žemės vaikas. Neniekinai 
savo molžemio. Džiaugeisi vis
kuo, kas iš jo dygę. Mėgai viską 
matyti iš arti, viską paliesti. 
Jeigu ne ranka, tai nors akimis. 
Viskuo pasidžiaugti iš arti. 
Atsimenu, kaip džiaugeisi Tavo 
paties prie namo sodinta sedulėle, 
pirmą kartą pražydusia rausvais 
žiedais. Dabar ji jau išlėkė į tikrą 
medį, į sedulą, nebe sedulėlę. 
Klausydamas Tavo taiklių, 
neretai netikėtų, pastabų apie pa
status, žmones, paveikslus, 
visada negalėjau atsikratyti jaus
mo, kad iš tos pastabos čia pat 
gali išaugti visa vaičiulaitiška is
torija. Iš tikrųjų gal tuo metu 
Tavo vaizduotėje jos ir buvo, tik 
liko neužrašytos ir niekas jų 
nebeužrašys, ir niekas jomis 
nebepasidžiaugs. Šnekoje visada 
buvai labai taupaus žodžio, o 
maklinėjant po miestą nebuvo 
nei padėklo, nei popieriaus, kur 
Tavo žodis būtų galėjęs išsiskleis
ti.

Kai mano Almis įsikūrė Wa- 
shington’o pašonėje, Tavo pasto
gėn pradėjau užsukinėti bent jau 
kartą per metus. Jaukūs, bent 
man, būdavo tie užsukimai. 

Jokių ypatingų teorijų nelukš- 
tendavom, jokių planų, pasaulio 
kultūrą aukštyn kojom apver- 
čiančių, nekurdavom, bet toji 
susitikimų valanda kita nubėg
davo net pati nežinodama kur. 
Gal ir gerai, nes jeigu yra laikas 
šnekėti, turi būti laikas ir tas 
šnekas užmiršti. Dar žinau, kad 
šnekėjom ir apie save, ir apie tai, 
kas dar vyksta čia, ir apie tai, kas 
tenai ką tik išlaisvėjusiame kraš
te, net ir apie tai, kad kai kas jau 
skuba, bėga laisvėjančio krašto 
dar kartą užkariauti. Tu daugiau 
ką žinojai negu aš, ir daug geriau, 
bet niekada tam daug žodžių 
neskyrei, abu juk tikėjom, kad ir 
Lietuvos žmonės turi nemenkes
nes galvas ir be čionykščių vis
ką „išmanančių” pasišovėlių iš 
lengva išlukštens kaip, kur ir kas 
ką vertesnio yra padarę ar 
sukūrę.

O tų paprastų šnekėlių nepri
trūkdavo net ir tada, kai Tave 
pradėjo gulti gailesčio nepažįs- 
tančios ligos ir kai jau tik Joana 
tegalėdavo pasakyti, kada 
galėčiau užbėgti ir kiek pabūti. 
Dėl užbėgimo kitaip negalėjo nė 
būti, bet dėl pabuvimo juk ne 
visada išeidavo pagal jos už- 
brėžimą: kaip beįsibėgantį pasi-

Vytauto Maželio nuotrauka 

šhekėjimą nutrauksi vidury 
sakinio, taip lyg ugnis jau būtų 
pradėjusi namą siaubti. Ypač kad 
į galą šnekos ir Tau, ir man pra
dėdavo ateiti tokios mintys, kad, 
rodos, kažin kas atsitiks, jeigu 
išsiskirsim jų nepasakę. Tais at
vejais net nepajusdavom, kaip 
Joanos pasakytas laikas padvigu
bėdavo, gal net patraukdavo į 
patrigubėjimą. Bet ir Joana 
suprato: niekada tu nusikaltimų 
neprikišo. Gal, ir jai kiek pašvie
sėdavo, kai pamatydavo Tave lyg 
ir iš ligos išsilukštenantį.

Mane, Antanai, visada ypač ža
vėdavo, kai Tavo mintis susto
davo prie savųjų prie Joanos, 
dukterų ir vaikaičių. Šeima, kaip 
reto vyro, buvo viso Tavo buvimo 
šerdis. Džiugu būdavo klausyti, 
kai į vidurį šnekos lyg iš niekur 
iššokdavo kas nors iš šeimos, 
ypač kuris (ar kuri) nors iš vai
kaičių. Net trumpučiuose laiš
kuose, beveik visada rašytuose 
ant didžiųjų tapybos meistrų atvi
rukų, surašydavai pačias naujau
sias žinias apie vaikaičius. Buvai 
estetas. Mokėjai džiaugtis gražiu 
žodžiu, gražiu žmogaus darbu. 
Joana sako, kad mokėjai grožėtis

(Nukelta į 2 psl.)
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Kalbos mūša
Turbūt ne vienas skaitytojas 

pastebėjo, kad nuo maisto iki 
maišto tetrūksta tik vieno paukš
čiuko ant „s” raidės. Mažas, bet 
reikšmingas ženklas. Dar reikš
mingesnis abiejų panašiai ra
šomų žodžių sąryšis. Juk neretai 
dėl maisto trūkumo žmonės maiš
tauja. Kartais maistas būna ne 
tiek maistingas, kiek maištingas, 
sukeliantis revoliuciją skrandyje.

Man nepatinka žodis „simulia- 
torius” — instrumentas širdies 
ritmui palaikyti. Angliškai, be
rods, „pacemaker”. Juk simuliuo
ti — tai apsimesti, ką nors mela
gingai atlikinėti. Tuo tarpu tas 
elektroninis įtaisas veidmainiau
ti negali. Žūt būt turi dirbti, 
nolens volens padėti širdžiai 
pumpuoti kraują. Kur kas geriau 
šitokį širdies padėjėją vadinti 
„ritmikliu”. Ritmas juk yra mūsų 
dinamiškos gyvybės išraiška. Kol 
kruti, gyveni.

Lietuviai kai kada kojinį žaidi
mą „soccer” šalia prigijusio fut
bolo pavadina ir sokeriu, kad 
atskirtų nuo amerikiečių futbolo. 
Tie amerikiečiai su savo elipsoi
diniu kamuoliu, rankose nešamu 
ar metamu, pakišo koją euro- 
pietiškam futbolui, pasiglemžė 
žaidimo pavadinimą, išdidžiai pa
niekinę sokerio svarbą. Mes prieš 
karą šioje srityje daug gražių 
lietuviškų žodžių įkūnijome. 
Golas tapo įvarčiu, autas — užri
biu, korneris — kampiniu, faulas 
— bauda, pendelis — baudiniu, 
golkyperis — vartininku, forvar- 
das — puolėju, bekas — gynėju, 
ofsaitas — nuošale... Bet solistas 
liko solistu — per ilgai kamuolį 

, vedžioti mėgstantis žaidėjas.
Neišnyko ir bucai.

Šiandien Lietuvos sporto laik
raščiuose, manau, įkyriausias žo
dis yra „rezultatyvus”, rezultato 
būdvardis, rungtynių aprašuose 
prigijęs kaip saulės įgairinta 
dėmė kaktoje. Antraštėj rašoma: 
„Svečiai buvo rezultatyvūs”. 
Kitur: „Rezultatyviausias buvo 
A. Gaidys, dviejų įvarčių au
torius”. Argi nebūtų galima iš 
kalbos lobyno išknisti trumpesnio 
lietuviško žodžio rungtynių pasi- 
reiškėliams nusakyti? Gal ir 
naują nukalti? Nei „šauniau
sias”, nei „našiausias” šiuo atve
ju netinka. Skamba nekaip. Be 
to, „šaunumo” mūsuose per daug.

Atsikratyti įprasto tarptautinio 
žargono sporto rašėjams nėra 
lengva. Vakariečių frazeologijos 
klišės patogiai lipte prilimpa. Su 
malonumu, be vargo jie rašo „įsi
tvirtinę lyderio pozicijoje”, „pra
dėję susitikimą masyviomis 
atakomis”. Žinoma, kai pasisten
gia, švysteli ir savas vaizdingas 

l sakinys: „Kamuolys pataikė į 
I skersinį, aiktelėjo virpstai — žai
dimo sparta įsiliepsnojo...”

Kas skaitinėja Lietuvos kultū
rinę spaudą turbūt pastebėjo, 
koks madingas (tarsi „Star- 
bucks” kavos gurkšnis) pasidarė 
įterptinis žodis „tarkim”. Pra
džioje šis liepiamosios nuosakos 
veiksmažodis visad padvelkdavo 
mielu familiarumu. Tad jo grie
bėsi vienas po kito visi, kas mėgs
ta kitus įtaigauti savo iškalbos ar 
rašymo geravališka šiluma. Bet 
taip jau yra gyvenime — kartais 
tie jaukūs žodeliai ilgainiui tam
pa parazitais. Jei per dažni. Skai- > tojanti ir drumsta, savaip ošian- 
tai straipsnį: vienoje pastraipoje ti nuo seniausių laikų, 
„tarkim”, trečioje vėl „tarkim”, 
kitame puslapyje irgi „tarkim”. Pranas Visvydas

Skaitai tame pačiame žurnale 
kitą autorių, tas vėl keliskart 
mandagiai „tarkuoja". O kur pra
dingo žodis „sakykim”? Arba ki
tokio pobūdžio įterptiniu žodžiu 
galimybės?

Utenoje sėkmingos įmonės 
„Mėsa” generalinis direktorius 
Gediminas Mališauskas laik
raščio pokalbyje apšviečia skai
tytojus ne viena taiklia pastaba. 
Būtent: „Rinka tuštumos ne
mėgsta. O lietuviška mąstysena 
dar gana sustabarėjusi”. To aš 
nežinojau. Visą laiką maniau, lie
tuviai — filosofai, kalbininkai, 
lakūs lyrikai...

Žinia, pasitaiko sustabarėjimo, 
neneigiu. Dar vis daug kur teks
tuose kitataučių pavardės ir vie
tovardžiai spausdinami sulietu
vinti, taigi taip, kaip jie turi būti 
tariami, o ne kaip tikrai raidžiuo- 
jami. Joks gudriausias pasaulio 
Internetas tokių mazgų neišnarp
lios, kadangi vengiama bent 
skliausteliuose nurodyti ori
ginalų rašymą. Apie tai straips
nyje „Kultūrinio infantilizmo 
grimasos” rašo Romualdas Lan
kauskas (Literatūra ir menas, 
1996 m. birželio 1 d.). Nuo jo itin 
kliūva „Alma littera” leidyklai, 
neseniai išleidusiai žymaus anglų 
meno istoriko E. H. Gombrich 
knygą Meno istorija. Lankauskas 
įsivaizduoja autoriaus mintfc, jei 
į jo rankas Londone pakliuvo šis 
leidinys:

„Kokia keista ta gentis, gyve
nanti prie Baltijos jūros, kad turė
dama lotynišką abėcėlę, neregė
tus fokusus su dailininkų pavar
dėm išdarinėja. Tiesa, mano 
pavardę viršelyje kažkodėl paliko 
ramybėje... Bet ką tai galėtų 
reikšti?”

Panaši bėda ir su Vilniaus uni
versiteto visuotinės literatūros 
katedros paruošta Užsienio litera
tūros istorija. Anot Lankausko, 
„pavardės taip sulietuvintos, tar
si šis leidinys būtų skirtas ne stu
dentams, bet darželinukams...”

Tai tokia yra mūsų kalbos mū
ša — pastovi ir nevienoda, pu-

A.a. Vytauto Kavolio 
atminimui

— „Mirė Vytautas Kavolis”, birželio 24 dienos vakarą tele
fono ragelyje iš Vilniaus pranešė Aleksandro Štromo balsas.

— „Vytautas?! Mirė?!”... Iš pradžių esi užsuktas veiklai: 
reikia Rytų pakraštyje surasti Vytauto artimuosius ir pranešti 
apie jo mirtį. Po telefono skambučių draugams Washington*o 
apylinkėse, abipusių apgailestavimų ir mažai reiškiančių 
pokalbių, pasilikęs vienas pąjunti žiojėjančią tuštumą. Tuštumą 
jauti, kiekvienam žmogui apleidžiant šį pasaulį, jeigu jį šiek tiek 
pažinojai. Tačiau Vytauto Kavolio atveju ši tuštuma yra tiesiog 
praraja: 70 jo suredaguotų ir prirašytų Metmenų knygų, 
veikalai lietuvių kalba kultūrologijos ir liberalizmo temomis, 
mažai žinomos išeivijai knygos ir straipsniai apie meno 
sociologiją, tarpcivilizacinius santykius bei kitus specializuotus 
dalykus. O kur dar jo veikla Santaroje? Vytautas Kavolis buvo 
visų šios organizacijos suvažiavimų bei konferencįjų ruošimo 
„dvasios vadas” ir pagrindinė ašis, apie kurią sukosi visa veikla. 
Savo archyve vartai didelį ryšulį jo laiškų įvairiais praktiškais 
reikalais; prisimeni valandas, praleistas su juo telefono 
pokalbiuose, dažnai nukrypstant nuo konkretaus reikalo ir klau
santis Kavolį aptariant kokį nors mūsų visuomenėje pastebėtą 
reiškinį, mūsų naujosios istorijos ar net visai abstrakčią 
problemą. Visuomet būdavo įdomu klausytis Vytauto Kavolio 
išsamių bei įžvalgių minčių apie bet kurį diskusijų objektą. Be
baigiančiame išblėsti išeivijos kultūriniame gyvenime — kalba 
eina ne apie paradinių šokių ir dainų kultūrą, bet apie kultūrą, 
kuriamą vienumoje prie rašomojo stalo — kas užims Vytauto 
Kavolio vietą? Turbūt niekas.

* * *
Savo paskutiniuosius gyvenimo metus Vytautas Kavolis 

praleido Lietuvoje, dėstydamas Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos 
universitetuose. Lietuvos intelektualams Dariui Kuoliui ir 
Sauliui Žukui ir kitiems rūpėjo, kad Kavolis gautų progą savo 
stambių vakarietiškų žinių bei idėjų bagažu pasidalinti su 
Lietuvos akademine jaunuomene. Atviros Lietuvos fondas sudarė 
jam sąlygas mokslo metus praleisti Lietuvoje. Ateinančiomis iš 
Lietuvos žiniomis, Kavolio paskaitų metu buvo perpildytos audi
torijos. Studentai Vytautą vertino ne tik dėl jo įdomių bei 
intriguojančių minčių, bet ir dėl jo sugebėjimo su jais diskutuoti 
laisvai ir demokratiškai, peržengiant dar nuo sovietmečio 
įsisenėjusi profesoriaus-studento barjerą. Kavolis visuomet ir 
visur mėgo jaunus žmones — jų tarpe ieškojo pradedančių atsi
skleisti originalios bei drąsios minties deimančiukų.

♦ * *

Ilgą laiką išeivijos visuomenėje Vytautas Kavolis buvo 
kontroversinė asmenybė. Skatinimas visų šalių revizionistams 
vienytis, nes neturi nieko prarasti, tik savuosius ortodoksus, ir 
šūkis „veidu į Lietuvą”, kai Lietuva dar buvo sovietų okupuo
ta — sugalvoti Kavolio. Visą savo gyvenimą jis liko tradicinės 
lietuvybės kritiku. Labiausiai Vytautas nemėgo visokių lietuvių 
taip pamėgtų jubiliejų, pagerbimų, net asmeniškų švenčių. 
Galėjai su Vytautu ginčytis, nesutikti su jo kertinėmis idėjomis, 
neišvesdamas Kavolio iš kantrybės, bet giliai jį įžeistum, 

pasveikindamas su gimimo diena ar kviesdamas kartu švęsti 
bendraminčio jubiliejų. Kai kas Vytautą Kavolį laikė

Vytautas Kavolis (1930-1996)
Vidos Kuprytės nuotrauka

kosmopolitu, bet mažai kas žinojo, kad jis priklausė tai mažai 
išeivių grupei, kurie visą savo gyvenimą nebuvo priėmę sveti
mo krašto pilietybės ir likę Lietuvos Respublikos piliečiais.

Man labiausiai įsimintina Kavolio mintis, kad su Lietuvos 
istorija ir mūsų praeities vertybėmis turėtume palaikyti dia- 
lektinį-kritinį ryšį, aklai nepriimdami viską, kas lietuvių sukur
ta ir padaryta. Anot Kavolio, tik per nuolatinę kritinę įtampą 
vystosi gyva kūrybinė mintis ir vyksta kultūros progresas. 
Vytautui Kavoliui mirus, visi jo darbai ir raštai staiga virto 
mūsų kultūriniu palikimu. Žinau, kad akademinių minėjimų 
ir paminklų jis tikrai nenorėtų. Jeigu mes su Kavolio palikimu 
vesime dialogą, nebūtinai visur ir viskam aklai pritardami, 
ieškosime atsakymų į lietuvių kultūrai gyvenimo keliamus 
klausimus, manau, kad tai bus Vytautui geriausias paminklas.

♦ * *

Vakar, birželio 28 dieną, Vytautas Kavolis buvo palaidotas 
Antakalnio kapinėse, Vilniuje. Vakare Vilniaus šviesuomenė 
rinkosi Šv. Jono bažnyčioje prie universiteto. Buvo sakomi at
sisveikinimo žodžiai, jų tarpe ir už užjūrio. Poetai skaitė 
Vytautui skirtas eiles.

Liūtas Mockūnas

TIKRAI HEŽINAU. 
AR BE/.WCR|/lW.

■si brre'1 Biteti, 
BRRIiBbl TAAMe, 
AR TM #~AW/I.
Įerig/ RMiiKtiiU

KARS t GA ŽIRGAI. 
ATARė/KVeiA. 
AMK/S KlliREEĖ/ 
lASIA fyv.VW«)A.

A* .1"

-EI ŽIRGE ŽIRGE, 
tu fe»»>tR4w, 
• W»R RAB01AI 
MMIR BRBbEktf

EirigĮb/f/KlitĄ 
ŽiRce ibgabti, 
žirgą hįgarti 
IR KMCV/IHŽTI.

•i itiij ttrif. 
KĄ MEf RAKY7IM. 
R KAI KARŠ/MVMI 
BResie'aistri?

-REKTKIA/TRE/. 
RMN m m SUARKIAV, 
• /lAtt/imta— 
HBRTE RCRHŠRIAV.

/AMMET1 BARI 
MW/.lbElfRAMA?» 
^a7 ĮMM7 rarE/ib
BRBM«CEBtTI.»

BEVrMI/ RYT.V/ 
MtCMEŽCBI/IM, 
• VlTg/lMBA,- 
NEVŽTEktflV.

Lietuvių liaudies daina: „Oi, lekia, lekia/ Gulbių pulkelis,/ Tėvynę ginti/ Ragin brolelius”.,.

ĮHĘR GARVA KRITR- 
ReŽCl/RVCR. mo.
KTR KRA0įA/ yiiKR 
ŽEMČIŪGAI BKIZGA.

Dailininko A. Kučo grafika

dainos 
dalia
VYTAUTAS 

NARAŠKEVIČIUS

Didingiausi dalykai visada yra ne 
tokie, kokių mes tikimės.

A. J. Heschel
Lietuva — dainų ir rūtų šalis, 

taurios poezijos žemė — tūkstan
čius metų kūrė save, todėl turi ką 
pasakyti sau ir pasauliui.

Lietuva verta epo, epas vertas 
Lietuvos.

Dabar Lietuvos laikas, dabar 
laikas mūsų tautiniam epui 
gimti.

Lietuvių tauta — tauta, kuri 
dainuoja (Balys Sruoga).

Lietuvio būtis — giesmė, daina. 
Daina yra visos baltų kultūros 

centre. Daina — visos tautos 
balsas. Ji — Motina mūsų poezijos 

' ir muzikos, net choreografijos 
(lietuviškiausios mūsų dainos — 
sutartinės buvo šokamos) bei 

' dramaturgijos (gausios dialoginės 
dainos — simboliniai spektakliai).

(Nukelta į 4 psl.)




